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هرامش 70 تاراشا -  همانلصف 

باتک تاصخشم 

تاراشا 70

[ هلجم دنیایپ : ] تاراشا : روآدیدپ مان  ناونع و 

 - 1384 امیس ، ادص و  یمالسا  ياهشهوژپ  زکرم  دهشم : نارهت ؛ مق ؛ : رشن تاصخشم 

هناهام : راشتنا هلصاف 

7403-1735: اپاش

7402-1735: هابتشا ياپاش 

.دوش یم  رشتنم  مایا " تاراشا   " ناونع اب  صاخ  مایا  هب  هجوت  اب  اه  هرامش  زا  یضعب  رد  هیرشن  نیا  : تشاددای

هناسر یمالسا  ياه  شهوژپ  لک  هرادا  زایتما : بحاص  : تشاددای

این یبجر  دوواد  لوئسمریدم :

ینمیا ینیسح  یلع  ریبدرس :

ربجنر اضریلع  دیدج : هرود  لوئسمریدم 

مایا تاراشا  : رگید ناونع 

يراودا تایرشن  یسراف --  تایبدا  : عوضوم

يراودا تایرشن  -- 14 نرق یسراف -- تایبدا 

يراودا تایرشن  تایبدا -- مالسا و 

لوئسم ریدم   -، 1347 دواد ، این ، یبجر  : هدوزفا هسانش 

ریبدرس  -، 1351 یلعدیس ، ینمیا ، ینیسح 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  : هدوزفا هسانش 
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PIR4001: هرگنک يدنب  هدر 

8 اف 906205/0: ...د يدنب  هدر 

1304711: یلم یسانشباتک  هرامش 

Esharat@IRIB.ir: یکینورتکلا لحم  یسرتسد و 

یسراف : نآ دننام  يراتفگ و  ای  يراتشون  نتم  نابز 

1 ص :

لوا فرح 

هناگی دنوادخ  مان  هب 

نادیهش رالاس  شوپهایس  ناملد ، هینیـسح  يراج و  کشا  تارف  ناماه  مشچ  زا  هک  مینک  یم  رـشتنم  یلاح  رد  ار  دنفـسا  تاراشا  . 1
.تسا

رانک رد  ییاروشاع -  لقتسم  همان  هژیو  کی  هک  تسور  نیازا  تسا ، ییاروشاع  ياه  تبسانم  زا  یلاخ  تاراشا ، زا  هرامـش  نیا  رگا 
.دننزب يرس  شطع » شتآ و   » یبدا هعومجم  هب  امتح  دنمجرا ، نازاس  همانرب  ناتسود و  .میا  هدرک  رشتنم  دنفسا -  تاراشا 

اه توق  اه و  فعـض  زا  يا  هعومجم  تاراشا ،»  » هک میناد  یم  .تشادرب  مه  ار  شلاسما  ماگ  نیرخآ  تاراشا ، دـنوادخ ، ددـم  هب  . 2
یب ریسم ، نیا  رد  میشوکب و  نامتوق  طاقن  تیوقت  رد  میهاکب و  نامفعض  طاقن  زا  دیدج ، لاس  رد  هّللا  ءاشنا  ات  میراد  نآ  رـس  دوب و 

کی نیا  رد  هک  ینادنمجرا  همه  رازگ  ساپـس  ات  تسامرب ، دنامن ، هتفگان  .میتسین  یمارگ  ناگدنناوخ  دنمـشزرا  ياهدومنهر  زا  زاین 
.میشاب دندوب ، نام  یمرگلد  هیام  دندنایامن و  یم  ام  هب  ار  نامتوق  فعض و  طاقن  لاس ،

.دینک نامیرای  زین  امش  میشاب ؛ لبق  زا  رتهب  مینآرب  ام 

رادهگن ادخ 

ریبدرس
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ینامسآ ياه  همزمز 

ییاضر هدیمح  / تنم یب  میرک  يا 

.تسا زیربل  تاملک  رطع  زا  مناهد  متسیاب ؟ عامس  هب  راورابغ  دیشروخ ، مادک  ضحم  تینارون  رد 

چیه یب  لباقم ، ياه  هار  هروک  رد  منز  یم  داـیرف  ار  ما  یـشیوخ  یب  هک  هاـگ  نآ  يوش ، یم  مریگتـسد  هک  ییاـناوت  يا  اراـگدرورپ !
یکیرات دنک  یمن  نشور  یسوناف ، چیه  هک  هاگ  نآ  میاه ، هناشرـس  رب  دنوش  یم  راوآ  نایـصع ، ياه  هراوید  هک  هاگ  نآ  یهاگهانپ ،

؟ راشرس یفطل  اب  ایآ  ما  يزاون  یم  ار ؛ مناکرا  رب  هدینت 

هچوک رد  میاه  ماگ  ینادرگرس  دننک و  یم  درد  مروبع  ياهاپ  مراد ، یمرب  شود  زا  راب  هلوک  ما ، هتسخ  هانگ  هب  یگدولآ  زا  ادوبعم !
.دخرچ یم  فده  یب  نیمز ، دولآ  كاخ  ياه 

ما هتـسخ  ياه  لاب  ات  دوش  یمن  هدوشگ  نامـسآ  زا  يا  هچیرد  چـیه  تفطل  هب  زج  هک  وت  هب  ندیـسر  يارب  نادرگ  مدـنمفده  ایادـخ !
.دننک ادیپ  زاورپ  تأرج 

سفق و همه  نیا  دنب ، همه  نیا  تاقلعت ، يارـس  هدوهیب  نیا  هدرـشف ، كاخ  نیا  ریگ ، سفن  ياوه  نیا  يدامتم ، ياهزور  نیا  ایادـخ !
.دنک یم  ما  هناوید  هدیچیپ ، مهرد  نامسآ  همه  نیا 

.دنک مندیسر  تسم  هک  یتشهب  يوب  هناوید  ماوت ؛ فطل  ماج  زا  يا  هعرج  هناوید 

ص:3
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! نابیتشپ چیه  یب  ینک ، میاهر  هک  نیا  ادابم  دنک ؛ یم  مدوبان  وت  رهق  شتآ  رد  ندوب  رکفت  اراگدرورپ !

! تیناسفن کیرات  ياه  نالاد  رد  دچیپب  میادص  هک  نیا  ادابم 

وت هب  هک  هاگ  نآ  مشیاین ، ناتـسد  رد  دفوکـش  یم  راهب  هشوخ  هب  هشوخ  مزادـنا و  یم  شود  زا  هانگ  راب  تنم ! یب  میرک  يا  ایادـخ !
.وت هب  ندیسر  اضر و  هب  وت ، يدونشوخ  هب  منک ؛ یم  رکف 

.مرادن يریگتسد  وت  زج  دونش و  یمن  ار  میاهدرد  هلان  یسک  وت  زج  ادوبعم !

.دنک یم  موحم  دیشروخ  هب  ندیسر  يوب  مزو ، یم  راو  رابغ 

اور تجاح  وت  لضف  يا  ادخ  يا  »

اور دوبن  سک  چیه  دای  وت  اب 

شیپ يدیشخب ز  هک  شناد  يا  هرطق 

« شیوخ ياهایرد  هب  نادرگ  لصتم 

یناما مثیم  !/ شخب یتسه  يا 

اب هظحل  هظحل  یتقو  تمیوج ؟ اـجک  زا  تسا ، هتـشاد  هگن  مرگ  ار  یتسه  وت  قشع  شتآ  هک  يا  اـه ، بلق  هلبق  يا  شخب ، یتـسه  يا 
؟ ینم

؟ تسین وت  زا  رتادیپ  هک  مدرگب  تلابند  هب  اجک  رد 

.وت تمس  هب  ور  ياه  هنزور  اب  ندرک  تولخ  وت و  اب  ندز  فرح  اه  تعاس  هب  مقشاع  تیاه ، هیآ  ياشامت  هب  مقشاع  نم 

.مونشب ار  تیوب  داب ، زا  سفن  سفن  هک  مقشاع 

تسوا زا  مرخ  ناهج  هک  منآ  زا  مرخ  ناهج  هب  »

« تسوا زا  ملاع  همه  هک  ملاع  همه  رب  مقشاع 

.میوشب وت  رادید  هکرب  ياپ  ار  تقادص  ياه  لاب  هک  مقشاع  نم 

.دشاب هتشاد  وت  زا  هناشن  هچ  ره  هب  مقشاع 

تسیچ ملاع  غاب  ياشامت  لد ز  دارم  »
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« ندیچ لگ  وت  خر  زا  مشچ  مدرم  تسد  هب 

هک نآ  یب  نوـچ  تمیاتـس  یم  تسوـت ، نآ  زا  شیاتـس  نوـچ  تمیاتـس  یم  میاتـس ؛ یم  ار  وـت  مدوـجو  ماـمت  اـب  شخب ! یتـسه  يا 
.يدیشخب مدوجو  مشاب ، هتشاد  دوجو  قاقحتسا 
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دوبن ناماضاقت  میدوبن و  ام  »

دونش یم  ام  هتفگان  وت  فطل 

ار تسین  يدومن  یتسه  تذل 

ار تسین  يدوب  هدرک  دوخ  قشاع 

ریگم او  ار  دوخ  ماعنا  تذل 

ریگم او  ار  دوخ  ماج  هداب  لقن و 

دنک وجتسج  تیک  يریگب  رو 

« دنک ورین  یک  شاقن  اب  شقن 

يدابآدوواد هموصعم  / میآ یم  تیوس  هب 

! ایادخ

مدوجو دوش و  یم  هدوسرف  وت  هب  ندیسر  خالگنـس  رد  میاهاپ  .ماوت  قارف  شود  رب  هرجنپ  ییاهنت ، هناش  هب  هناش  دنرایـسب و  میاهدرد 
ندـناسر يارب  ار  نیمز  ياه  هداج  هک  هاگ  نآ  تناربمغیپ ، ياه  ماگ  يادـص  رد  ار  وت  يوب  نم  .دور  یم  لـیلحت  تندـید  شطع  رد 

.منک یم  سح  اه  نرق  سپ  زا  دندومیپ ، یم  وت  مایپ 

وت

رد ار  وت  ارح ، ياه  بش  همین  رد  مالـسلا ، هیلع  حون  یتشک  هشرع  رب  ار  وت  دـش ، درـس  مالـسلا  هیلع  میهاربا  رکیپ  رب  هک  یـشتآ  رد  ار 
.مبای یم  دیمد ، یم  ناج  یب  داسجا  رب  یتقو  مالسلا ، هیلع  یسیع  ياه  سفن 

! اراگدرورپ

.دنناوت یمن  ار  تشیاتس  دنزجاع و  تنتفگ  زا  میاه  هژاو  هک  ردق  نآ  یگرزب ؛

، ینابرهم

یهاوخ و یمن  ار  مندروخ  نیمز  هک  مناد  یم  .ریگتـسد  يا و  هدنـشخب  مریگ ، یمن  مارآ  تشوـغآ  راـس  هیاـس  رد  زج  هک  هنوـگ  نآ 
.يدنسپ یمن  ار  ما  يراوخ 

اه بادرم  نیرت  قیمع  رد  تهاگن ، یب  .تسوت  يوجتسج  یمخز  میاه  تسد  نم ! دوبعم 
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ورف

!؟ یشابن ما  هراتس  یب  ياه  بش  شخب  ینشور  یشاب و  هدماین  ما  يرای  هب  هک  میوگب  ار  هظحل  مادک  .دیتلغ  مهاوخ 

! ادنوادخ

.منز دنویپ  دیما  ییانشور و  دیشروخ  هب  ار  غورف  یب  نینچ  ییاهزور  ات  شخب  میورین  ریذپب و  ارم 

متسد

.منک دایرف  ار  ما  هدنام  ولگ  رد  ياه  فرح  ات  نک  میادص  ریگب و  ار 

هچ

؟ دونش یم  ارم  درب و  یم  یپ  میاه  جنر  قمع  هب  وت  زج  یسک 

مادک

؟ دراد رظن  نم  هب  یتسه ، منارگن  وت  هک  هنوگ  نآ  مشچ ،

مادک

؟ یمهرم ملد  ياه  مخز  رب  وت  هک  نانچ  نآ  دنک ؛ یم  میمرت  ار  مناج  ياه  تحارج  مهرم ،

تیادص

.تسوت تیانع  نما  نابیاس  میاه ، ییاهنت  هاگهانپ  اهنت  هک  مراد  نامیا  میآ و  یم  تیوس  هب  منک ، یم 
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یناما مثیم  / ناج شاقن 

يا

.دنا هداد  دیون  هتسر  ون  ناهایگ  یمامت  ار  تروضح  تسا ، هدرک  رپ  وت  يوب  گنر و  ار  یتسه  هک  يا  شخب ، یتسه 

دیور نیمز  زا  هک  یهایگ  ره  »

« دیوگ هل » کیرش  هدحو ال  »

یمامت

هک نیبب  ار  ایرد  .دـنور  یم  الاب  مه  هناـش  رـس و  زا  وت  هب  ندیـسر  يارب  زین  اـه  جوم  مه ، اـه  بادرم  دـننز ؛ یم  تداـیرف  اـه  بادرگ 
هب هنوگچ  نم  .روآ  مایپ  ياه  كدصاق  نیا  دـنهد  یم  وت  يوب  اه ، میـسن  نیا  دـنهد  یم  وت  يوب  .تیوس  هب  دروآ  یم  موجه  هنوگچ 

.دزیر یم  رولب  گرب و  ایند  نامسآ  زا  هظحل  هظحل  مشابن ؛ اه  هبرقع  تکرح  بظاوم  مزیواین و  نامز  نامسیر 

رگا يا ، هتشرس  یکاپ  هرهوج  زا  بآ ، زا  ار  هدنز  زیچ  ره  يا و  هتـشون  ییابیز  مظن و  قیلعتـسن  اب  ار  یتسه  هک  يا  شخب ، یتسه  يا 
هچ نیمز  دنداتفا ، یم  ولج  مه  زا  دیشروخ  هام و 

یتشونرس

؟ دننک مامت  هک  دنرداق  اه  تسد  مادک  وت ، دنمرنه  ياه  تسد  زج  رگم  ار  تقلخ  یشاقن  تفای ؟ یم 

مینک ناشفا  ناج  شاقن  نآ  کلک  رب  ات  زیخ  »

« تشاد راگرپ  شدرگ  رد  بجع  شقن  همه  نیاک 

رگا

مدوخ ياه  مشچ  نم  دشابن ، وت  هاگنرون  رگا  ینیمز و  نامـسآ و  رون  وت  .دشاپ  یم  مه  زا  شنیرفآ  هچباتک  دشابن ، وت  تیانع  هزاریش 
! منیب یمن  مه  ار 

ینم مشچ  ود  ره  وت  میوگ  هچ  هک  تمنادن  »

« منیب یمن  ناهج  تفیرش  دوجو  یب  هک 

مادقا ینارماک  مرکا  / جوا زا  هدرک  طوقس 

! یهلا
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یم مناج  هب  ار  اه  هسوسو  نیرت  هایـس  ینیگنـس  دننز و  یم  هسرپ  منامـشچ  یگنرکی  رود  یهایـس ، دیلپ  ياهوید  هک  تسا  یهاگرید 
.دنزادنا

.مسفن ياوغا  رد  مقلعم و  یناعم  نایم  رد  هک  تسا  يرید 
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! وش میاریذپ  اما  ما ، هدرک  ریخأت  .ما  هدروآ  هانپ  وت  ناتسآ  یگنرکی  هب  يدیلپ  یتشز و  یهایس و  تمامت  زا  اما  کنیا 

! نک مهاگن  اما  ما ، هدرک  روصق 

.روایب ادخ  يوب  یمک  میارب  اهر ! مرن و  میسن  يآ 

! یهلا

.دنرذگ یم  اه  هیناث 

.هتفر تاظحل  شیاسرف  يادص  زا  دنرپ  میاه  شوگ 

.رطخ فوخ و  ياه  شافخ  لاب  يادص  زا  رپ 

متشذگ و تیاه  ینابرهم  هیشاح  زا  هک  دندوب  هانگ  ریگرد  ردق  نآ  میاعد  یگشیمه  ناتسد 

.متخیواین تناماد  هب 

.متخانشن ار  وت  ما و  هدرک  رذگ  تنافرع  لالز  يوج  زا 

! یساپسان نایسن و  همه  نیا  زا  نم  رب  ياو 

! یتسرپدوخ ینیبدوخ و  جوا  زا  هدرک  طوقس  منم ؛ نیا  کنیا 

! يربا هدرتسگ  قیاقد  نیا  جنک  رد  هتسشن 

.مرش ینامیشپ و  گنر  هب  کشا ، سنج  زا  یناراب  تسا ؛ هدیچیپ  منت  مامت  رد  هفقو  یب  یناراب  يوب 

.دیآ یم  رد  زاورپ  هب  هظحل  ره  تنامسآ  ناتسآ  رد  هک  تسا  نم  دنمدرد  ناتسد  نیا 

.دخرچ یم  تتبحم  رادم  درگ  رب  هک  تسا  نم  نارگن  هاگن  نیا 

! یهلا

.صولخ یب  هسلخ  نیا  زا  نک  مصالخ 

.موش لح  وت  تافص  یگنرکی  رد  راذگب 

.موش تیاه  ینابرهم  شوغآ  هدنهانپ  قشع ، هب  هتشغآ  منکشب و  ار  نامسآ  نیصح  راصح 
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! یهلا

؛ منک ترجه  مدوخ  زا  مهاوخ  یم 

! نک ما  يرای 
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مادقا ینارماک  دمحم  / تمارک بحاص  يا 

گنن ناـهد  رب  منک و  یم  شیوخ  ماـن  زا  ما و  هتـسشن  یهّللا  هفیلخ  ناوـخ  رب  فـقاو ! زیچ  همه  رب  رـضاح و  اـهاج  همه  رد  يا  یهلا !
.هتسیاش يروعش  هن  مراد و  هتسیاب  یتفرعم  هن  مارذگ ، یم  شیوخ 

هک نتسیرگن ؛ وت  تمظع  هب  ناوت  هن  تسا و  نتشیوخ  فعض  يریزگان  زا  زیرگ  ياپ  ارم  هن  .لماش  یفعض  ملماک و  صقن 

میناد کین  دب ، زج  هب  دیان  دب  «ز 

مینام کین  ات  نک  کین  ار  ام  وت 

تدارا تشگنا  هک  نک  تراما 

« تداهش ضرع  یپ  زا  میرآرب 

! زاون ناج  یگنادواج  يا  یهلا !

دنک يزاون  ناج  مأوت  مان  وچ  »

« دنک يزای  تسد  یک  وید ، نم  هب 

هک

« تسادخ ناتسود  هحلسا  اعد  ءایلوألا ؛ ُحالِس  ءاعّدلا  : » مناد یم  کین 

! یهلا

! رتسگرهپس يا 

تخورف وت  قشع  شتآ  نم  لد  رد  ات  »

« تخودب مشچ  ارم  ناهج  دب  کین و  زا 

! یهلا

.يراسمرش رس  هب  ات  ياپ  متسه و  یگدنکفارس  اپ  هب  ات  رس  مراد و  ور  شیپ  رس  وت  یچیپرس  زا 

! یهلا
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؛ هباجالا ُعَنمَت  هصیعملا   » هک متسنادن  مدرک و  باتش  مدیزرو و  رارصا  یهابت  یهانم و  ماجنا  رد 

، ینامرمان ؛(2)  یجنت هعاّطلاو  يِدُرت  هیـصعملا   » هک متـسنادن  مدرب و  نورب  وت  نامرف  طـخ  زا  رـس  و  تساـعد » تباـجا  عناـم  هاـنگ  (1)
«. يراگتسر ادخ ، يرادربنامرف  دروآ و  تکاله 

هدرخ

.تسا نم  زوس  شتآ  دوخ  لمع  نیا  نارسخ  هک  ریگم  ما  يدرخ  یب  رب 

درادن يزوس  هک  ار  یلد  نازوسب  »

درادن يزور  هک  ار  یبش  نک  رحس 

لد هناشاک  هب  يرارش  نکفیب 

(3)« لد هناخ  شوترپ  دنک  نشور  هک 

! یهلا

.باقع تسا و  باذع  ندوب  وت  یب  هظحل  هظحل  هک  ناخرچم  نم  تمس  هب  ار  تبوقع  هبرقع 
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شا هرهب  نیرتمک  هک  دیرامـش  منتغم  ار  يرازگ  ساپـس  مناد : یم  کین  هک  اـشگب  تا  يرازگ  ساپـس  شیاتـس و  هب  ار  مناـبز  یهلا !
.تسا تمعن  ینوزفا 

يا

: هک مشابن  وت  راسمرش  يا  هظحل  میوگ و  وت  يانث  زا  يا  هرذ  مناوتب  هک  متسیک  نم  هشیپ ! تمارک 

شیوخ ریصقت  هک ز  هب  نامه  هدنب  »

دروآ يادخ  هاگرد  هب  رذع 

شا يدنوادخ  راوازس  هنرو 

« دروآ ياج  هب  هک  دناوتن  سک 

يا

دوخ رد  ار  وت  ات  هد  شنیب  نم  هب  مروآ و  ياج  هب  ار  دوخ  ات  هد  یهاگآ  نم  هب  ادـیوه ، تمارک  بحاص  يا  ناوارف و  تمعن  بحاـص 
.میایب

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / وت روضح  تمس 

گرزب

هـشیمه ار  بش  .منادرگرـس  گرزب ، هدودـحم  نیا  رد  هک  میرگن  ار  میاه  یـسک  یب  منکن و  هیالگ  ار  میاه  یگنتلد  هنوگچ  ادوبعم !
هفوکـش زا  ار  میاه  تسد  رگا  هک  ما  هدرب  الاب  ناگراتـس  نماد  ات  ار  مهانگ  هدولآ  ياه  تسد  ما و  هداد  رارق  میاـه  یگدنمرـش  هدرپ 

.مبای یمن  ندیشچ  یگدنز  تذل  ندنام و  هدنز  يارب  يدیما  ینکنرپ ، تباجا  ياه 

! یهلا

.رپ یگدولآ  زا  مراد  ینماد 

يا هنیس 

.لامالام رایغا  روضح  زا 

ییاه تسد 

روضح نامسآ  زا  هاتوک 
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ییاهاپ

.وت روضح  تمس  هب  ياه  هداج  رد  نازرل  تسس و 

هنوگچ

!؟ مشاب دهاش  تروضح  يادنلب  هب  ار  مندیسرن  منامب و 

هنوگچ

؟ مناکتن ما  هدولآ  نماد  زا  ار  بش  یهایس  مشاب و 

هنوگچ

؟ دشابن ناراب  هراتس  میاه  مشچ  مرامشب و  نامسآ ، شوغآ  يانگنت  رد  ار  اه  هراتس  مشاب و 

، ما هداتفا 

.تسب نب  ياه  هچوک  سپ  نیمه  یکیرات  رد  اهراب 

، ما هدومیپ 

.ار تشگزاب  یب  ياه  هار  نیا 

، ما هداتسیا 

.اه هاگترپ  هبل  يزیت  رد  اهراب 

نیا

.مزیربل وت  روضح  زا  هک  تسا  نم  رواب  رد  یساسحا  هشیمه  همه ،
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.مبایب لد  هنیآ  رد  ار  وت  ات  ناباتب  ما  هنیس  رد  ار  نامک  نیگنر  منک و  رواب  لد  هدید  اب  ار  وت  ات  زیرب  میاه  مشچ  رد  ار  نامسآ  یهلا !

شبات یلعربنق  / دای ینیریش 

! اراگدیرفآ

هنیآ منک  یم  ساسحا  ، تسا هدـینت  لِگ  رد  تشاد ، هدرپ  رد  وت  روش  هک  ملد  تسا و  هدـیرپ  مناج  زا  تتدابع  توـالح  تسا  يدـنچ 
.دنک یمن  یتوافت  ندوبن  ندوب و  رگید  هک  منک  یم  ساسحا  تسا ، هدش  رابغ  زا  رپ  محور 

رتدب

! دوش یم  رت  فرگش  مناج  ترودک  منامب ، هچ  ره  نیا  زا  رت  شیب  منک  یم  ساسحا  نیا ! زا 

! ایادخ

! مماک هب  اهزور  نیا  ندوب ، تسا  یخلت  ساسحا  بجع 

! ایادخ

هچ روگ  هناخ و  وت  روضح  یب  یشاب ؛ هتشاد  روضح  نآ  رد  وت  هک  تسا  یگدنز  یماگنه  یگدنز 

! دراد یقرف 

! ایادخ

.راذگم او  مدوخ  هب  ارم  ریگم ، نم  یگدنز  زا  ار  دوخ 

نم

: یتفگ تدوخ  وت  .منادرگ  زاـب  تمالـس  هب  يا ، هداـهن  مندرگ  رب  هک  ار  یگدـنز  راـب  مناوت  یمن  وت  يریگتـسد  یب  منک  یم  فارتعا 
! قلطم ییاناوت  يا  مفیعض  هک  نم  ینک ؟ یم  اهر  اهنت  ارم  رمع ، ياه  هار  هروک  رد  ارچ  سپ  تسا ؛» هدش  هدیرفآ  فیعض  ناسنا  »

! ادنوادخ

«. سانلاو هنجلا  نم  ، » ساوسو همه  نیا  زا  ما  هدروآ  هانپ  وت  هب 

يارب ار  شناج  مسج ، ندرک  ادـف  اـب  تسا و  هدـش  تسم  وت  داـی  زا  هظحل  کـی  هک  يدیهـش  نآ  تسا  هدوب  تخبـشوخ  هچ  ایادـخ !
طاسبنا جوا  رد  هشیمه  تسا و  هدرک  دازآ  هشیمه 
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هدنام

؟ ضابقنا همه  نیا  اب  مینک  هچ  دوش ؛ یم  رتشیب  نام  ضابقنا  زور ، ات  زور  ام  .تسا 

! ادنوادخ

؟ دنک ناشخرد  ار  ام  هتفرگ  ناج  هک  تسا  اجک  تطاسبنا  نشور  ياه  هخاش 

! ادنوادخ

ار تدای  ینیریش  نم  هب  نک ، راشرس  دوخ  زاین  زان و  زا  ار  مناج  زآ ؛ اپ  ارس  نم  يزار و  رسارس  وت  زاین ، اپ  ارس  نم  يزان و  رـسارس  وت 
.ناشچب

يا

! نیرت نینزان 

دای

! ریگم مریمض  زا  ار  تدای  تسا ؛ زیچ  همه  همشچرس  وت 

ص:10

هرامش 70 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 164زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


اب ارم  یـشوماخ ؛ تا  یـشومارف  تسا و  نم  ناـج  عمـش  تداـی  یتـسین ، گنـسمه  تا  یـشومارف  تسا و  دوجو  شخب  ماـهلا  تداـی 
! نکم شوماخ  تا  یشومارف 

! اراگدیرفآ

.ییایربک كاپ و  وت  ییاتمه ، یب  ییاتکی ، وت 

تساجک وت  ياضر  ما  یصاع  هدنب  نم  »

تسا اجک  وت  يایض  رون و  ملد  کیرات 

یشخب تعاط  هب  رگا  تشهب  وت  ار  ام 

»؟ تسا اجک  وت  ياطع  فطل و  دوب  عیب  نآ 

یقلاخ یلع  / قشع تیاهن  یب  يا 

! یهلا

نامهم رابکشا  یناگدید  اب  ار  وت  عیفر  ناتـسآ  ات  نک  لّدبم  زجع  رتسکاخ  زا  یّلت  هب  ار  متوخن  رورغ و  ياه  جرب  تتمارک ، ناتـسد  اب 
.رورغم يا  هرهچ  اب  هن  موش ،

! یهلا

.درک مهاوخن  ادیپ  مبلق  زا  رت  هایس  هک  مناد  یم  تسا ، دیشروخ  ییانشور  قادصم  رگا 

! یهلا

.راتفرگ اه  هلوغیب  اه و  ههار  یب  هب  ار  دوخ  ما و  هدرک  مگ  ار  وت  هب  ندیسر  هار 

ياپ

.مدولآ اه  هار  هروک  درگ  هب  ار  شیوخ  نت  مدوسرف و  یهارمگ  لصاح  یب  ریسم  رد 

! یهلا

دای زا  ار  وت  شخبافـش  تسد  هک  هدش  التبم  درد  هب  محراوج  ءاضعا و  .تسین  ندوب  وت  اب  ياوه  اوه  هک  هداتفا  هرامـش  هب  میاه  سفن 
.ما هدرب 
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يا

! نکن مشومارف  یلو  متشگ ؛ رود  وت  زا  نم ! دوبعم 

توکلم يوس  هب  ور  ار  میاه  لاب  دبلط ، یم  ار  وت  تیانع  ياه  هچیرد  منورد  قایتشا  یهلا !

وت

.درادن ییانعم  نامسآ  یب  هدنرپ  هک  ریگم  نم  زا  ار  تتمحر  ياه  هچیرد  مهد ؛ یم  زاورپ 

ياه کلپ 

! نم لامآ  ياهتنم  يا  تبلط ، يرارق  یب  زا  يزاسب  ییایرد  ات  نک  زاب  مشورخو  شوجرپ  لد  يور  رب  ار  قوش  تیاهن  یب  نیا 

! ایادخ

.دنامن یقاب  وت  دای  زج  یمالک  هک  میوگ  یم  وت  زا  ردق  نآ  دوش و  وت  مان  زا  ولمم  نامز ، يایاوز  ات  مناوخ  یم  ار  وت  ردق  نآ 

! یهلا

هطاحا ار  مبلق  نیطایش ، نفعتم  يوب  هچ  رگا  هدش ، ناهانگ  بادرم  مهایس ، لد  هچ  رگا  ما ، هدنام  دکار  هچ  رگا  منک ؛ یمن  تشومارف 
.هدرک
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.وت یلجت  زا  راشرس  لالز و  موش  يدور  ات  تا ، مِْهیَلَع » َتمعنأ   » يوس هب  نک  مناور  نک ، ما  يراج  نم ! دوبعم  يا  هآ ،

يا

وت شیور  تسد  رگا  موش  یم  زبس  .دننک  همزمز  ار  وت  میاه  لولـس  مامت  ات  زادنایب ، نینط  مدوجو  مامت  رد  ار  تمان  قشع ! تیاهن  یب 
.دهد الج  ار  مبلق 

مفکش یم 

.منک ساسحا  ار  وت  تیانع  راهب  رگا 

رپ

.دوش رگشزاون  وت  ینامسآ  ناتسد  هک  رگا  توکلم ، ات  مریگ  یم 

! یهلا

، درک مهاوخ  هبوت  متـشادنپ  مدرگ ؛ یم  زاـب  هک  متـشادنپ  تسا ، تمحر  ناتـسآ  وـت  هاـگرد  هک  متـشاد  نیقی  مدـش ، رود  وـت  زا  رگا 
.تفریذپ یهاوخ  وت  متشادنپ 

يا

! مبایب هتفر  داب  رب  ار  میوزرآ  ادابم  نانابرهم ، نیرت  نابرهم 

یمیقم بیبح  / تسه يدیما  زونه 

مناد یمن 

.دیور یم  نیقی  مراک ، یم  مبلق  رد  هک  ار  وت  مان  تسا  يّرس  هچ 

! اراگدرورپ

.يدناسر نامیتسه  هب  چیه  زا  هک  هاگ  نآ  مندمآ ، ناتساد  زا  شیوخ ؛ زا  متفگش  رد 

یتفگ

.میدش شاب و 

ّکبر ّنا  اوحلصا  کلذ و  دعب  نم  اوبات  ُّمث  ٍهلاهجب  ءوّسلا  اولمَع  نیذلل  َّکبَر  ّنا  ُّمث   » مونش یم  یتقو  دور  یم  رس  ملد  زا  قوش  یهلا ،
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زا هک  نانآ  رب  ادخ  (1) ؛ میحرلا روفغل  اهدعب  نِم 

هبوت زا  دعب  دننک  حالصا  ار  تشز  لمع  نآ  داسف  دنا و  هدرک  هبوت  ادخ  هاگرد  هب  سپـس  دنا و  هداد  ماجنا  یتشز  لمع  تلاهج  يور 
«. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ 

! اهلاراب

نـالاد رد  وت ، رون  هک  یگرزب  ردـق  نآ  وت  مناد  یم  ییاـشگ ، یم  ار  هبوت  ياـهرد  نم  رب  میاـس ، یم  وت  هاـگرد  رب  يور  نونکا ، سپ 
هک راب  ره  .موش  یم  اریذـپ  ار  تتمحر  راونا  مدوجو  ياه  هنزور  زا  قایتشا  اب  هچ  نم  درک و  دـهاوخ  هنخر  زین  نم  دوجو  هایـس  ياـه 

.يرت کیدزن  نم  هب  ندرگ  گر  زا  هک  مبای  یم  رد  مناوخ ، یم  ار  وت  مهد و  یم  نامسآ  هنیس  هب  هنیس 
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رد وت  ریغ  دـبای و  امرگ  وت  رون  هب  هک  تسا  لد  مادـک  .دوش  یلیل  قشاع  دـشچب و  ار  وت  قشع  تذـل  هک  تسا  نونجم  مادـک  ادوبعم !
! تسین وت  فصو  قیال  نم  تاملک  مناد  یم  .دهد  اج  دوخ 

! اهلاراب

.تسین وت  فصو  يارای  ار  متاملک  هک  شخبب  نم  رب 

يا

.هبوت هب  ییاشگب  میور  هب  ار  نامسآ  ياهرد  ات  حیبست  رکذ و  هب  مزود  یم  نامسآ  هب  مشچ  نانچمه  نم  اتمه ! یب  سدقم 

! یهلا

.ینادرگب نم  زا  يور  باسح ، زور  رد  هک  مرادن  نآ  تقاط  هک  نادب 

رگا

یم هچ  ما  هدـنب  دـیراد  شوگ  یهد : ادـن  ار  تناگتـشرف  اـت  مناوـخ  یم  ار  وـت  ردـق  نآ  موـش و  یم  ناـبایب  هوـک و  يادیـش  یهاوـخب 
.درذگن نامسآ  ياه  هنزور  زا  مراک  هنگ  لد  زا  هتساخرب  يادص  هک  نآ  زا  مراد  میب  یلو  دهاوخ !؟

میب

، دنکشب هک  لد  .تسه  يدیما  زونه  منز ، یم  دایرف  نم  اما  دشاب ؛ هتسشن  ناطیـش  هک  وت ، هن  مهانگ ، هب  هدولآ  ياه  گر  رد  هک  مراد 
.منک یم  وجتسج  ملد  هتسکش  رد  ار  وت  نم  دمآ و  یهاوخ  وت  مرجال 

مناما

.دریگ شوغآ  رد  قایتشا  اب  ارم  مسج  نیمز ، هک  میادزب  هانگ  درگ  نانچ  ات  هد 

مناما

! ناگدنامرد شخب  تاجن  يا  .دشاب  هداشگ  وت  دمح  هب  منابز  گرم ، شیم  گرگ و  رد  ات  هد 

نایرقاب دیمح  / مناوخ یم  ار  وت 

یتقو

یم يا  هرطق  یتسرپاتکی ، یبآ  نامـسآ  رد  زاورپ ، تعـسو  هب  موش  یم  يا  هدنرپ  میوب ، یم  ار  دیحوت  رطعم  ياه  لگ  شیاین ، غاب  رد 
.وت یتسه  هنارک  یب  يایرد  رد  موش 
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وت

زبـس لـصف  هک  دراـب ، یم  تمحر  ناراـب  هشیمه  تتمارک ، نامـسآ  زا  هک  ار  وت  ما ؛ ییاـهنت  ياـه  بش  تولخ  رد  منک  یم  همزمز  ار 
.تسا يراج  هشیمه  تتواخس  یگدنشخب و  دور  هک  تسا ، يراهب  تتینامحر 

نم

.مبای رُد  ار  دوخ  مبایرد و  ار  نتشیوخ  ات  ماوت  لاصو  لالز  بآ  زا  يا  هعرج  هنشت 

وت

یم ملد  هبلک  ناشفاوترپ  تروضح ، مروآ ، یم  دای  هب  ار  وت  یـسک  یب  ياه  هظحل  بورغ  رد  یتقو  اه ! مان  نیرتابیز  يا  مناوخ  یم  ار 
.دوش
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.موش یم  ادج  نتشیوخ  زا  موش و  یم  اهر  يا  هدنرپ  نوچ  مونش ، یم  ار  وت  فصو  زاونلد  هنارت  یتقو  نم ، يادخ 

هناوج

.دریگ یم  روضح  گنر  دوش و  یم  سیخ  نامیا  منبش  توارط  زا  مداقتعا  ياه  گربلگ  .موش  یم  افوکش  منز و  یم 

يادخ

.مناوخ یم  ار  وت  سپ  نتسسگ ؛ ایند  زا  نتسویپ و  تقیقح  هب  نتفکش ، ینعی  ندوب  وت  اب  نم !

روپ مالسا  نسح  / وت هانپ  رد 

(1) وت هانپ  رد 

تسود بانج  زا  یتفطاع  دیما  مراد  »

تسوا وفع  هب  مدیما  یتیانج و  مدرک 

تشذگ رب  هک  سک  ره  هک  میتسیرگ  نادنچ 

»؟ تسوج هچ  نیاک  تفگ  ناور  دید ، وچ  ام  کشا  رد 

دهاوخ راتفرگ  یتخس  باسح  هب  ار  ام  وت  تلادع  اما  يرذگرد ؛ ام  زا  هک  دنک  یم  مکح  وت  لضف  درک ؟ یهاوخ  هچ  ام  اب  ایادخ ! راب 
.درک

.میا هدرک  تداع  رتشیب  وت  لضف  هب  ام  یلو  دنناد ، ناورسخ  شیوخ  تکلمم  حالص  هک  دنچ  ره 

.مهوت کی  ام  يارب  يراگتسر  وت ، ددم  یب  تسا و  قاط  ام  تقاط  يرذگرد ؟ ام  زا  رگا  دوش  یم  هچ  مییوت ؛ وفع  ناگنشت  ام 

رگا .لسگن  ار  ام  دیما  هتشر  .دوش  یم  نامرد  وت  يرگناوت  اب  طقف  ام  تقاف  رقف و  میرقف و  نیع  یگمه  ام  نازاین ! یب  نیرتزاین  یب  يا 
؟ میروآ ور  هاگرد  نیمادک  هب  هاگ  نآ  ددنب ؛ یم  ار  ام  سفن  فوخ ، هار  دلسگب ، اجر  نامسیر 

.نارب هاگ  نآ  میور  اجک  وگب  لوا  طرش : کی  هب  اما  تسین ؛ یفرح  ینارب  تهاگشیپ  زا  ار  ام  رگا 

؟ ییاشگب ناگراچیب  راک  زا  هرگ  هک  يدشن  دهعتم  تدوخ  رگم  يا ! هزنم  دیآ  فصو  رد  هچ  نآ  ره  زا  هک  نآ  يا 

ص:14
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ناـمه میریگب ، باوـج  وـت  هاـگرد  رد  دـش  رارق  هک  میناـگراچیب  ناـمه  اـم  تسا ؟ هدادـن  تلود  هدـعو  ار  نالاحدـب  تترـضح  رگم 
.دوش هب  ناملاح  يداد  هدعو  هک  مینالاحدب 

! يریگ ناگداتفا  تسد  يزرو و  رهم  تتمحر  ناقاتشم  هب  هک  تسوت  هدنبیز  ردقچ  میحر ! يا 

تهاگـشیپ نیـشن  كاخ  هک  هاگ  نآ  شاب و  رادـیرخ  ار  ام  يراز  سپ  دراد ؛ ندـیراب  قاـیتشا  تسا و  یناـفوت  وت  ياوه  رد  ناـماهلد 
.شخب تعفر  ار  ام  میا ، هتشگ 

.نکم داش  ام  شنزرس  هب  ار  ناطیش  تسرف و  تمحر  شلآ  دمحم و  رب  تسا ؛ هدناشک  ههاریب  هب  ار  ام  ناطیش ، اب  یهارمه  یهلا !

يرهاط دومحم  دیس  / زومایب ما  ینتورف 

(1) زومایب ما  ینتورف 

ارم لمع  تاّین و  نیرتهب  ارم  ّتین  نیقی ، نیرترب  ارم  نیقی  نامیا ، نیرت  لماک  ارم  نامیا  تسرف و  دورد  شلآ  دمحم و  رب  اراگدرورپ !
.هد رارق  لامعا  نیرتوکین 

دنزگ زا  ارم  نیقی  تسار ، وت  هک  یناـیاپ  یب  تمحر  اـب  نک و  میاـطع  ار  اـه  تین  نیرت  صلاـخ  یفیطل ! هک  وت  فطل  قح  هب  ایادـخ !
! امرف حالصا  تسا ، هدز  رس  نم  زا  هک  شزغل  زا  هچ  نآ  ره  رادب و  نوصم  فارحنا 

.مناسر ماجنا  هب  یبوخ  ریخ و  هب  ما ، هدیزرو  مامتها  نآ  ماجنا  هب  هک  ار  هچ  نآ  ات  امرف  تیافک  ارم  اهلاراب !

رد هچ  نآ  هب  تشاد  مشچ  راـتفرگ  زگره  ارم  اـمرف ، هدرتـسگ  ناوارف و  ارم  يزور  قزر و  نـک ، زاـین  یب  مدرم  هـگرد  زا  ارم  ایادـخ !
.هد رارق  زارفارس  زیزع و  ارم  امرفم و  تسا ، نارگید  تسد 

نکم مراوخ  هک  تّزع  هب  ایادخ  »

« نکم مراسمرش  هنگ  لذ  هب 

! اراگدرورپ

.شخب ییاهر  ینیب  گرزبدوخ  ربک و  رطخ  زا  ارم 

! ایادخ

عیاض تنم ، تفآ  اب  تاریخ ، نیا  دوش و  ریزارـس  مدرم  فرط  هب  یکین  یبوخ و  ریخ و  نم ، ياـه  تسد  زا  هک  هد  رارق  یناـنآ  زا  ارم 
.دوشن
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.هیداجس هفیحص  ياعد  زا  دازآ  یتشادرب  - . 1
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! راد منوصم  یشورف  رخف  زا  هتسارآ ، یقالخا  ياه  شزرا  اهرویز و  نیرتالاب  هب  ارم  ناج  مسج و  ارم و  دوجو  اهلاراب !

! ایادخ

، هیاپ نامه  هب  یشخب ، تّزع  نانآ  نایم  رد  ارم  ینادرگ و  عیفر  مدرم  راظنا  رد  ار  مهاگیاج  هک  يدرک  هدارا  تناسحا ، تکرب  هب  رگا 
! امرف تیانع  یگداتفا  ینتورف و  ارم  ناج 

! اراگدرورپ

نیا هک  نک  میاطع  یتردق  نانچ  زاس و  دنم  هرهب  تیاده  هداج  میقتـسم و  هار  گرزب  تمعن  زا  ارم  تسرف و  دورد  شلآ  دمحم و  رب 
.منادن ربارب  رگید  زیچ  چیه  اب  ار  گرزب  تمعن 

سک دنیزگن  وت  رب  هک  مهاوخ  ناز  لد ، »

سفن وت  قشع  مغ  یب  دزن  هک  ناز  ناج ،

سوه تسین  شاوت  رهم  زج  هب  هک  ناز  نت ،

(1)« سب دنیب و  ار  وت  دوخ  هک  نآ  یپ  زا  مشچ ،

يرهوج تاداسابیکش  / تمحر همشچ 

يا

.ناگدنب رادزار  نیرت  قداص  نیرتهب و  يا  نابرهم ، بوخ و  يادخ 

يا

نابایب رد  ناهارمگ  يامنهار  يا  اه ، يراوشد  هدننک  فرطرب  هتسب و  ياهرد  دیلک  يا  اه ، یگریت  شخب  ینشور  اه و  یکیرات  غارچ 
! ینادرگرس ياه 

وت

.ریگم ام  زا  يدومرف  لزان  ام  رب  تنارک  یب  تمحر  زا  هچ  نآ  ادنوادخ ! .تسوت  صوصخم  طقف  شیاتس  هک  منک  یم  شیاتس  ار 

ام

.نک زاب  نامیور  هب  ار  تتیاده  ياهرد  نادرگ و  باریس  قح  ياراوگ  همشچ  زا  ار 
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يا

زا نامدوجو  ریوک  هب  هدـب و  تاجن  تیفاـع  اـب  اـه  هنتف  یهارمگ و  زا  ار  اـم  ادـنوادخ ! ناگدـنب ، يور  رب  تیادـه  ياـهرد  هدـننکزاب 
.نارابب شیوخ  نارابرپ  ياهربا 

یگیباقآءامسا / ینابرهم تیاهن  يا 

! ایادخ

وت يرون ، عبنم  وت  قولخم ، نم  یقلاخ و  وت  .منز  یم  ادـص  تکین  ياه  فصو  مامت  اـب  تیاـه و  مسا  اـه و  یبوخ  همه  ماـن  اـب  ار  وت 
.لد راسهوک  رد  کچوک  یهاربآ  نم  یمرک و  فطل و  يایرد 

ص:16

.يراصنا هّللادبع  هجاوخ  - . 1
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.هنیرق یب  ییاتمه و  یب  وت  تا ، یناف  هدنب  نم  يدیواج و  وت  تزیچان ، دبع  نم  یقلطم و  لامک  وت  ایادخ !

! ایادخ

ینخـس ناوت  یمن  تفـصو  رد  هک  یـسک  يا  لاـمک ! یگرزب و  ياـهتنم  يا  بیرق ، يانـشآ  يا  اـهدرد ، سنوم  اـه و  بلق  سینا  يا 
؟ منک تیاوجن  نایب  نیمادک  اب  تمناوخب و  مالک  نیمادک  اب  راب  نیا  مناد  یمن  یجنگ ، یمن  نامگ  سایق و  لایخ و  رد  هک  تفگ 

! ایادخ

.دنا شنیرفآ  هاگتسد  لولعم  تسا ، نآ  رد  هچ  نآ  ره  یتسه و  هک  مناد  یم 

! انابرهم

؟ هنوگچ اما  مسانشب ، ار  وت  تسوت ، تفرعم  هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  مهاوخ  یم 

! ایادخ

.دوش یم  همزمز  هنارک  ره  رب  وس و  ره  رد  هک  تسوت  مان  نیا  مرپسب ، نوماریپ  ناهج  ياه  همزمز  هب  ار  ناج  شوگ  رگا 

ییایربک و روضح  راد  ماو  کی ، ره  دنا و  یهانتمان  ملاع ، نیا  يابیز  ياه  هولج  ایادخ !

یتوربج

.یناهانپ یب  ياوأم  هاگهانپ و  اهنت  وت  تسوت و  نآ  زا  ناهج  نیا  تساه ، لد  شمارآ  وت  مان  هک  یسک  يا  وت ،

يا

.ریذپب ارم  ما ؛ هدمآ  تیوس  هب  هک  منم  نیا  کنیا  کیدزن ، ار  رود  ياهوزرآ  ینک و  یم  ناسآ  ار  اه  یتخس  هک  یسک 

! ایادخ

ارف دوخ  تعاط  هب  يدناسانـش و  دوخ  هب  ارم  هک  نآ  يا  لامک ، یگرزب و  ياهتنم  يا  انـشآ ، يا  اه ، ناج  سنوم  اه و  بلق  سینا  يا 
ياه هتوب  زاس و  باریـس  تتمحر  یناراب  تارطق  اـب  ار  لد  راز  هروش  ریوک  نک و  یتیاـنع  .يدـناساره  هاـنگ  شزغل و  زا  يدـناوخ و 

.تسوت سدقم  مان  شیاهتنا  ادتبا و  هک  ناسر  یهار  نآ  هب  ارم  نایورب و  نامشیاین  زبس  ياه  هداجس  رب  ار  تباجا  زبسرس 

! ایادخ

.راذگن اهنت  ارم 
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يا

.رذگرد نامیاه  شزغل  زا  ریگب و  ار  نامناتسد  ینابرهم ! تیاهن 

يردیح همطاف  / نیثیغتسملا ثایغ  ای 

نیثیغتسملا ثایغ  ای  مهانگ  اپ  ات  رس  هک  نم  »

« نیثیغتسملا ثایغ  ای  مهاوخ  رذع  تروضح  زا 

! يدوب زاین  یب  مشنیرفآ  زا  هک  نآ  اب  يدیرفآ ، ارم  تنارک  یب  رهم  هب  هک  ساپس  ار  وت  یهلا !

ص:17
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! يدیشخب تزع  ار  مدوجو  رادقم  یب  لگ  يداهن و  متنم  يدرک و  مباریس  ترهم  زا  تیاهتنا ، یب  فطل  ناسحا و  هب  هک  ساپس  ار  وت 

.تسوت راوازس  انث  ساپس و  دمح و  هک  ساپس  ار  وت 

! يدرک میاطع  دنک ، کیدزن  وت  هب  ارم  هک  هچ  نآ  ره  یگدنب و  تعاطا و  قیفوت  هک  ساپس  ار  وت  هدننک ، دایرف  ره  سر  دایرف  يا 

ار ترامش  یب  ياه  تمعن  يداد و  متزع  یتشاد ، مزیزع  يدرک ، ما  يرای  هک  يدوب  وت  ما  یگدنز  تاظحل  مامت  رد  هک  ساپـس  ار  وت 
! يدرک مراثن 

.ما ینامرفان  زا  ما ، يرود  زا  متبرغ ، زا  مدوخ ، زا  ما ؛ هدروآ  هانپ  وت  هب  ناهانپ ! یب  هانپ  يا 

.مدش یم  كاله  دوبن ، تیاهتنا  یب  تمحر  فطل و  رگا  مناد  یم  مراد و  ار  وت  تمحر  دیما  یهلا !

.ملاع ود  هایسور  يداهن ، یمن  مناهانگ  رب  هدرپ  رگا  مدش و  یم  قیالخ  ياوسر  ار ، میاه  بیع  يدناشوپ  یمن  رگا 

اب میآ ؛ یم  تیوس  هب  سپ  دناشک ؛ یم  تیوس  هب  ارم  مه  زاب  وت  تمحر  وفع و  اما  دنا ، هتسب  نم  رب  ار  دیما  هار  میاه ، ینامرفان  یهلا !
.مزاین زا  هراشرس  حور  اب  ما ، هتسکش  لد  اب  مکشا ، رپ  نامشچ 

یصاعم هاچ  رد  تسا  راتفرگ  محور  مفسوی  »

نیثیغتسملا ثایغ  ای  مهاچ  روآ ز  نورب  دوخ 

تنامسآ يوس  هب  رس  مرآرب  نوچ  تلاجخ  زا 

« نیثیغتسملا ثایغ  ای  مهاگن  زا  دزیر  مرش 

.دوش مهانپ  یب  لد  نمأم  مخ ، چیپ و  رپ  ياه  هار  نیا  رد  ات  دبلط  یم  ار  وت  تمحرم  هاگن  مدنمزاین ، حور  یهلا !

.میتساوخ ددم  وت  زا  میدرک و  زارد  تهاگرد  هب  هک  ییاه  تسد  راذگم ؛ یلاخ  ار  نامزاین  زا  رپ  ناتسد  یهلا !

.نک كاپ  تدوخ  تمحر  بآ  هب  ار  هانگ  هتفرگ  راگنز  ياه  لد  نیا  ایادخ !

! اراگدرورپ

 ! اه یبوخ  مامت  يا 

.يدرک ناشیاطع  دنتساوخ و  وت  زا  هک  هدب  رارق  یناسک  زا  ارم 

هب عّرـضتم  هدـنب  نیا  زا  يور  سپ  تسا ؛ یفاـک  ناـیملاع  يارب  وت  تمحر  هک  هاـگ  نآ  مینک ، ور  وـس  نیمادـک  هب  وـت  تمحر  رد  زا 
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.ییوا هاگهانپ  اهنت  وت  دناوخ و  یم  يراز  هب  ار  وت  زاب  هک  نادرگنرب  تهاگرد 

ص:18
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: ینیب یم  عّرضتم  ار  تا  هدنب  هک  هاگ  نآ  يوش ، یم  هدنمرش  هک  تسوت  نارک  یب  لضف  تمحر و  زا  هک  میناد  یم 

راگدنوادخ فطل  نیب و  مرک  »

« راسمرش وا  تسا و  هدرک  هدنب  هنگ 

هک تسین ، شیاهدنب  زا  يزیرگ  هار  هتـشگ و  زاب  تهاگرد  هب  تسا و  ناهانگ  هچیزاب  هک  تسا  یناسنا  هاگیاج  نیا  بونذلا ! رفاغ  ای 
.يدوب وت  اهنت  شهانپ  دوب ، رگا 

.شخبب ار  وا  وت  نابرهم ! ریذپ  هبوت  يا 

ارهز ینب  تاداس  يرخف  !/ تسار وت  ساپس 

.دراد هطاحا  نآ  رب  وا  شناد  هک  ایشا  مامت  ددع  هب  یساپس  ار ؛ يادخ  ساپس 

! دش دهاوخ  متخ  وت  هب  زین  یتسه  رخآ  يا و  هدوب  وت  یتسه  لوا  هک  يراگدرورپ  يا  تسوت ، نآ  زا  ساپس 

.وت لاصو  هب  ندیسر  نم و  شزرمآ  هیام  تسا و  هنادواج  هک  یساپس  هدش ؛ هدوتس  هدنهد و  يرای  دنوادخ  يا  ار ، وت  ساپس 

.دیاینرب وا  رکش  هدهع  زا  سک  تسا و  جراخ  وا  فصو  هدهع  زا  ام  لایخ  هشیدنا و  هک  ار  ییادخ  ساپس 

.دادرارق شناگدیرفآ  نیرتهب  ار  وا  درک و  باریس  دوخ  تمحر  فطل و  زا  داد ، تیدوجوم  نوچ  ار  يدوجوم  ره  هک  ییادخ 

رکش

غارچ هک  وا  تیب  لها  شا و  هداتسرف  نیرخآ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  دوجو  هب  داهن  ّتنم  ام  رب  هک  تسا  ییادخ  نآ  زا  ساپس  و 
.دنناگدنب تیاده  ياه 

داشگب اهدنب  هک  ار  ادخ  رکش  ساپس و  »

داشگب ام  دنب  میتسب  وچ  رکش  هب  نایم 

ام هلان  اعد و  زا  کلف  دیسر  ناج  هب 

داشگب اعد  هر  ردنا  دوخ  ناهد  کلف 

دنتفگ یلب  اه  ناج  قح و  تفگ  تسلا 

« داشگب اعد  هر  قح ، یلب  قدص  يارب 
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يرهاط دومحم  دیس  / نامیا رویز 

(1) نامیا رویز 

هتـشاد هارمه  هب  ار  مدرم  شنزرـس  هک  نم  ریگنماد  يدنـسپان  ياه  تداع  دـشاب و  نم  راتفر  رد  ییاه  يراجنهان  اسب  هچ  اراگدرورپ !
.ییامرف حالصا  تشاد ، دهاوخ  یپ  رد  ار  مدرم  شهوکن  نم  راتفر  زا  هک  هچ  نآ  ره  مهاوخ  یم  وت  زا  دشاب ؛

رد یتح  ار  دوخ  تبحم  مشاب و  ناهاوخدب  نادوسح و  هاوخریخ  هدیزرو و  رهم  زین  دوخ  نانمـشد  اب  هک  هد  رارق  ینانآ  زا  ارم  ایادخ !
.مرادن غیرد  زین  نانآ  قح 

يادخ هار  نادرم  هک  مدینش  »

گنت دندرکن  ار  نانمشد  لد 

ماقم نیا  دوش  رسیم  یک  ار  وت 

(2)« گنج تس  فالخ  تناتسود  اب  هک 

! ایادخ

ناـسحا و اـب  دوـمن ، مکرت  دـیزگ و  يرود  نم  زا  هک  نآ  ره  مشاـب و  وا  ریخ  ناـهاوخ  دوـمن ، تناـیخ  نم  هب  هـک  نآ  ره  هد  مقیفوـت 
.میامن دای  وا  زا  ریخ  رکذ  اب  دومن ، متبیغ  هک  ار  یسک  موش و  ور  هب  ور  وا  اب  ششخب 

! اراگدرورپ

رد افـص  حلـص و  داجیا  هدـنکارپ و  ياه  لد  نایم  دـنویپ  يرارقرب  هنیک و  شتآ  ندومن  شوماخ  مشخ و  ندرب  ورف  لدـع و  شرتسگ 
وت هتسیاش  حلاص و  ناگدنب  تنیز  همه ، همه و  اه ، بیع  اه و  یتشز  ندناشوپ  اه و  ییابیز  اه و  یبوخ  ندومن  راکـشآ  مدرم و  نایم 

! امرف هتسارآ  اهرویز  اه و  تنیز  نیا  هب  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  تسا ؛ ناراکزیهرپ  رویز  و 

! ایادخ

نک و لزان  نم  رب  نامز  نآ  رد  ار  دوخ  يزور  قزر و  نیرتشیب  دمآ ، مغارس  هب  یلاسنهک  تسـشن و  مرـس  رب  يریپ  فرب  هک  هاگ  نآ 
بادرگ رد  ندیتلغ  ورف  زا  تسوت -  میقتـسم  هار  نامه  هک  نم -  نامیا  نابهگن  امرف و  اطع  تّوق  تردـق و  تدوخ ، فرط  زا  نم  هب 

! شاب یهارمگ 

یتسه قح  هب  ادخراب  يا  »

یتسرف ددم  ارم  زیچ  شش 
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یتسردنت ناما و  نامیا و 

(3)« یتسد خارف  جرف و  حتف و 

ص:20

.هیداجس هفیحص  متسیب  ياعد  زا  یتشادرب  - . 1
يدعس - . 2

ریخلاوبا دیعسوبا  - . 3
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زبس جارعم 

( هولَّصلا َیلَع  ّیَح  )

ییاضر هدیمح  / تاقلعت زا  هدیرب 

، نادنزرف لاوما و  ینعی  ناشمشچ ، ییانشور  تشادن و  ناشزاب  زامن  زا  ایند  رویز  هک  دنتخانش  ار  زامن  قح  نانمؤم ، زا  یناسک  انامه  )
زامن نتشاد  اپ  رب  ادخ و  دای  زا  ار  اهنآ  شورف ، دیرخ و  تراجت و  هک  دنتسه  ینادرم  : » دیامرف یم  ناحبس  يادخ  .دشن  ناشزامن  عنام 

(1) «(. دراد یمن  زاب  تاکز  تخادرپ  و 

هتسدلگ زا  دیآ ، یم  دنب  مسفن  دنتـسیا ، یم  عامـس  هب  میاه  هتخای  مامت  شـشک ، يادص  دیآ ؛ یم  هبذج  يادص  كاخ ، زا  هدیرب  لد 
.دراد نتخیر  ورف  دصق  مرکیپ  دنب  دنب  ما ، هداتسیا  اشامت  هب  دنک ، یم  مدوخ  یب  کئالم ، ندز  لاب  يادص  لباقم ، ياه 

یم ار  مزاورپ  ياه  لاب  تاقلعت ، زا  هدیرب  لد  .لباقم  ياه  یگتسبلد  هن  رانک ، يوهایه  هن  مونش ، یم  يزیچ  هن  منیب و  یم  ار  یسک  هن 
.روعش رون و  زا  راشرس  تسد ، کی  ینامسآ  رد  میاشگ 

یکلپ ما  یناراب  ياه  مشچ  مروآ ، یم  دای  هب  ار  ما  یگدنب  .مناهد  رادـم  زا  دـنهج  یم  نوریب  راو  هراوف  تاملک ، مارحالا -  هریبکت  - 
، ادخ يوس  هب  مزادـنا و  یم  شود  زا  هانگ  راب  هلوک  .تسا  هدـش  حـتف  رون  تسد  هب  هک  نهک  يا  هعلق  نوچ  مزیر  یم  ورف  ، دـننز یمن 

هنشاپ يور  مرس 

.دخرچ یم  مرکیپ 
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ار نیملاظ  هن  هک  یهار  دنوش ، رون  یب  ضحم ، تینارون  نآ  رد  سوناف ، هچ  ره  هک  یهار  تسا ؛ میقتسم  طارـص  هک  میوج  یم  یهار 
.تس یهار  نادب 

؟ ما هداتسیا  نخس  هب  شیوخ ، زا  دوخ  یب  هنوگ  نیا  هک  منم  نیا  .دپت  یم  تدش  هب  مبلق 

؟ دچیپ یم  نامسآ  ناکرا  رد  شیادص  ایآ  رادقم ، یب  هرذ  نیا  زیچان ، يادص  نیا 

 - . هدمحب یلعالا و  یبر  ناحبس  راگدرورپ -  تمظع  زا  متفا  یم  كاخ  هب 

.ریگب متسد  دنرادن ! ار  تا  یگرزب  نایب و  شیاجنگ  تاملک ، هک  گرزب  يادخ  یلعا ، يادخ 

یم وت  اهنت  هک  دهاوخب  يرای  وت  زا  عرضت  هب  دروآرب و  دایرف  تیور  هب  ور  ریقح ، هدنب  نیا  یهد  یم  هزاجا  هک  تس  یتاظحل  ابیز  هچ 
.ار شا  یهاهنپ  یب  یگداتفا و  يریگ  یم  تسد  وت  ار و  شیادص  يونش 

ار نامـسآ  ياه  هچیرد  دنواک  یم  زونه  هک  ما  یناراب  ياه  مشچ  تانئاک و  رد  زاورپ  كاخ -  سنج  زا  يدبلاک  یب  حور -  رـسارس 
.راگدرورپ یگدنب  تس  یتمظع  هچ  هک  دننیب  یم 

: سیونریز

.دنک یم  بات  یب  ار  ما  هرذ  هرذ  هک  يراج  يا  هنارت  زامن ،

.تسا یهلا  فطل  هعرج  هعرج  بلط  یگدنب و  هتخادگ  يولگ  زامن ،

.تسا نت  ندش  دوبان  نتخیر و  ورف  ماگنه  هب  عورش  زامن ،

یهار نآ ، هب  تداهـش  دوبعم و  یگرزب  نآ ، هب  رارقا  هدـنب و  يزیچاـن  دـناجنگ ، مـالک  رد  ار  نآ  ناوت  یمن  هک  تسا  یتقیقح  زاـمن ،
.یکاخ تاقلعت  زا  ییادج  رون ، تمس  هب  رون  نایم  زا  نتسج 

یمّرخ هفطاع  / ییاشامت مزب 

 ... حالفلا یلع  یح  حالفلا ، یلع  یح 

راظتنا هب  ار  وت  زبس  روضح  ینارون ، ياـه  هظحل  نیا  ّمنرت  .دـنا  هداد  رـس  جورع  ياوآ  اـه ، هنذأـم  .میظع  يراگتـسر  يوس  هب  باـتش 
« تماقدق ، » صالخا يالصم  رد  زیخرب ! .دنا  هتسشن 

.راپسب بان  يدیحوت  هدجس  هب  رس  رادرب و  تباجا  تونق  هب  تسد  تاجانم ، هبعک  يور  هب  ور  دنبب ! زاین 

.دنا هتسشن  راظتنا  هب  ییاشامت  مزب  نیا  رد  ار  وت  هداس  مّلکت  اه ، هیناث  نیا  بات  یب  بلق  زیخرب !
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مادقا ینارماک  دمحم  / زاین همغن 

رد ار  شیوخ  هیاریپ  یب  یناـشیپ  .ما  هداـهن  رـس  تشپ  ار  اـه  کـشا  ماـمت  ما و  هداتـسیا  شیوخ  زاـین  ماـمت  اـب  یگداـس ، يور  رد  ور 
.منک یم  عورش  يدیماان  ياجکان  زا  مهن و  یم  یگدیروش  هدجس  هب  اه  ینامیشپ  شیپاشیپ 

.منکارپب مدوجو  ياه  هرذ  کت  کت  رد  ار  ادخ  مان  متسیاب و  مهاوخ  یم  زاین ؛ هماگنه  ماگنه ، تسا و  زامن  نامز  نامز ،

کت کت  رد  کنیا  .دوش  یم  هیده  نم  هب  اهوب  بش  باوخ  زا  رت  کبـس  یـشمارآ  .دزرل  یم  منت  منک ، یم  نتفگ  ناذا  هب  عورـش  ات 
.زاین همغن  تسا و  قوش  يادص  میاه  لولس 

.نایصع زا  یلاخ  مشیوخ و  زا  یهت 

اب ما و  هدش  مالک  مه  رون ، اب  هک  منک  یم  سح  .دنک  یم  ریس  میاه  لولس  رد  زبس  یـسامتلا  هک  منک  یم  سح  ما و  هداتـسیا  زامن  هب 
: هک منک  یم  زاغآ  همزمز  هب  نابز  هدیپس ، نوچ  تسدکی  یلد  اب  هدیرب و  سک  همه  اج و  همه  زا  لد  .تبحص  مه  حبص ،

میدرک لوسر  تلد  هب  لد  زا  »

میتسب زار  نابز  هدید  زو 

تسام هلبق  هک  تخر  میدید 

(1)« میتسب زامن  ییوت  هک  وس  ناز 

.دیشچ ار  ینشور  معط  درک و  سح  ار  بآ  يانعم  ناوت  یم  اج  نآ 

.دینش بآ  یناور  هب  ار  اهورس  دورس  ینشور  ناوت  یم  کنیا 

.دز مهافت  عافترا  هب  یلپ  راهب ، ات  زییاپ  زا  ناوت  یم 

.قوش نابزیم  میادخ و  نامهم 

.ییادیش رس  ات  اپ  مقایتشا و  اپ  ات  رس 

َماـق اذا   » هک ار  مالـسلا  هیلع  یلع  میـالوم  نخـس  مروآ  یم  رطاـخ  هب  یگنرکی و  هب  ما  هدرک  ادـتقا  ار  تفرعم  رـس ؛ تـشپ  ما  هداتـسیا 
يزامن دتسیا ، زامن  هب  امش  زا  یکی  هاگره  َعّدَُوم ؛ هالص  ّلَُصْیلَف  ِهالّصلا  یِلا  ْمُکدَحأ 
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تفاطل زا  زیربل  هک  مبای  یمرد  ما و  هداتـسیا  زامن  هب  هشوت  مادک  اب  هک  منک  یم  لاؤس  دوخ  زا  تسوا .» رخآ  زامن  ییوگ  هک  دـناوخب 
.یقاتشم قوش  کشا  زا  راشرس  ما و  هدش  یهلا  تمحر  یناراب 

دنوش و یم  هدوشگ  کشا  ییامن  گرزب  رد  زاین  ياه  هناورپ  یمشیربا  ياه  لاب  دنریگ ، یم  اپ  متونق  رد  مارآ  مارآ  اعد ، ياه  هناوج 
تقو تقو ، هک  منیب  یم  منک و  یم  رورم  ار  میاـه  یگنتلد  مـنز و  یم  قرو  ار  میاـه  تـسد  .دـنرب  یم  هباـتا  ياـهتنا  اـت  دوـخ  اـب  ارم 

هب تباجا  جوا  زا  منک  یم  رورم  ار  میاه  یگنتلد  .منک  هقردـب  ار  دوخ  یبات  یب  رگید ، يزامن  يزاـین و  اـت  دـیاب  تسا و  یظفاحادـخ 
.مدرگ یم  زاب  کشا  عورش  یبات و  یب  يادتبا 

.منک هقردب  ار  دوخ  یبات  یب  رگید  يزامن  يزاین و  ات  دیاب  تسا و  یظفاحادخ  تقو  هک  منیب  یم  میآ ، یم  دوخ  هب  ات 

.دمآ یم  نم  یگدنب  رس  رب  هچ  دوبن  مولعم  يدوبن ، وت  رگا  نم ، ياه  یگزات  يانشآ  يا  زامن ، میوگ  یم  وت  زا  کنیا  و 

یمیقم بیبح  / زاورپ كرادت  رد 

.شرع ات  زاورپ  یئرمان  ياه  نوتس  رب  راوس  نامسآ ؛ دصقم  هب  يزاورپ  تسا ؛ زاورپ  كرادت  هماگنه  نونکا  زیخرب ،

.توربج لالج ، یگرزب ، ندید  ماگنه  تسا ، مشچ  ردکم  هشیش  ندودز  تقو  نونکا  زیخرب ،

هب رارقا  یگرزب ، هب  فارتعا  حیبست و  شیاتس  تقو  تسا ؛ تاقالم  نامز  الاح  زیخرب ،

.يزیچان

.درذگب هیناث  زا  هیناث  راذگم  زیخرب ،

.تسا زامن  ماگنه  زیخرب ،

تـسود هاگرد  رب  شیاین  طاسب  بش ، نتورف  نانت  یبآ  ات  دنور  یم  زور  يوگ  حـیبست  ناگتـشرف  هک  ار  نامـسآ  نیبب  ناخرچب و  رس 
.دننکفایب
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.دنناوخ یم  ار  وا  دنراد و  دوخ  قلاخ  هب  يور  ماگنه  نیا  ملاع  هرذ  هرذ  هنوگچ  هک  نیبب  نادرگب و  رس 

.دوب دهاوخن  دوبن و  سک  ناوت  رد  وت  زج  هک  تسا  یتناما  راب  وت  تشپ  رب  نیبب  نادرگب و  رس 

.داد يرترب  نتورف ، نانت  یبآ  لیخ  رب  ار  وت  تراگدرورپ ، هنوگچ  هک  نیبب  ناخرچب و  رس 

.نادرگب رس  زیخرب و 

.دیآ یم  دوجـس  رد  دوجو ، ار ، ربکا  هّللا  دنونـشب  هک  یتقو  دـنیوج و  یم  نامـسآ  زا  ار  وت  مان  یلاؤس  تمالع  نانوچ  اه  شوگ  الاح 
.منک یم  شیاتس  ار  وا  نم  نم و  گرزب  راگدرورپ  تسا  هزنم  كاپ و  دیوگب  هک  دنک  یم  مخ  رس  ناهج 

يارب يا  هداجس  شا ، یگنارک  یب  همه  اب  نامسآ ، هک  هاگ  نآ  تفگ ؛ یهاوخ  نامسآ  رد  هک  نیمز ، رد  هن  ار  تزامن  تماقدق  وت ، و 
.دش دهاوخ  وت 

؟ دشاب هتشاد  ار  شیوخ  زا  ندز  مد  يارای  هک  تسیک  وا  روضح  رد  رگید  ینم ؛»  » یی و « ام  » هچ ره  زا  ناشوپب  مشچ  الاح 

.تشهب رد  يراج  ياراوگ  بآ  شوخ  معط  ات  رون ، ياه  هروس  يوس  نآ  ات  كالفا ، ات  نادرگب  يور  كاخ و  زا  ناشوپب  مشچ  الاح 

.ناسرب یهتنملا  هردس  ات  ابص ، داب  رب  راوس  ار  تمارحالا  هریبکت  ندوب و  زا  ناشوپب  مشچ 

.دوبعم رب  ینک  زاب  مشچ  ات  ناشوپب  مشچ 

.يوش یم  ناهج  تعامج  ماما  يدناشوپ ، مشچ  هک  الاح 

یقلاخ یلع  / وت یلجت  قفا 

.ار تزبس  تعسو  منک  زاورپ  هک  دیاب  ما ؛ هدرک  زاب  ار  میاه  تسد 

.مراپسب تمان  هبذاج  تسد  هب  ار  لد  هک  دیاب 

.منک ریهطت  تدای  لالز  اب  ار  میاه  یگدولآ  هک  دیاب 
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وت زا  نم  رد  یناسک  هن ! اما  دـناوخ ؛ یم  ار  وت  نم  رد  یـسک  .یندـشن  فصو  یناـهگان ، دـننام ، یب  يرـشحم  تس ؛ یئاـغوغ  منورد 
.مرادـن ندـیرب  وت  زا  ناوت  یلو  مراپـسب ، تلفغ  هب  ار  دوخ  مهاوخ  یم  .دـنراد  وگتفگ  وت  اـب  مدوجو  تارذ  ماـمت  دـنیوگ ، یم  نخس 

حیبست كاخ ، تارذ  دنور ، یم  عوکر  هب  اه  جوم  دـنا ، هتـسب  قشع  تماق  اه  هوک  زاین ؛ هنییآ  یتسه ، مامت  تسا و  زار  هداجـس  ملاع ،
! موش وت  زا  لفاغ  ادابم  نم  دنراد و  هدجس  هب  رس  نایوگ 

.مریگب هلصاف  تمان  هوکش  زا  دابم  دنا ؛ هدش  رپ  وت  دای  زا  اه  هرجنپ  مامت 

مناتـسد هقدـب  ار  سامتلا  نامـشچ  مریگ ، یم  تتمارک  ياهتنا  یب  قفا  تمـس  هب  ار  مزاین  ياـه  تسد  منیب ، یم  وت  روضح  رد  ار  دوخ 
.دسرب تدنلب  نماد  هب  دیاش  منک ، یم 

.زیربل وت  زا  موش و  یم  یلاخ  شیوخ  زا  مهاوخ ، یمن  وت  زج  رگید  منیب ، یمن  وت  زج  رگید 

.دوارت یم  منابز  شزرل  زا  تاملک  دیآ و  یم  رد  هزرل  هب  میاه  بل 

هک نم  دـجنگب و  مهو  رد  هک  ره  هچ و  ره  زا  رت  گرزب  نم ، لاـیخ  زا  رت  گرزب  یتسه ، ماـمت  زا  رت  گرزب  یگرزب ؛ وت  ربکا ؛» هّللا  »
؟ میوگن وت  زا  هنوگچ  میاین ، وت  تمس  هب  هنوگچ  منیرتزجاع ، منیرت و  کچوک 

.مسانش یمن  وت  مان  یلجت  زج  یقفا  هک  مداد  رارق  مکچوک  لد  زاورپ  رپ  ار  وت  دای  ایادخ !

.يدومن مبلق  ياه  یهایس  ینازرا  ار  زامن  باتفآ  هک  وت  يدرک ، متمعن  زا  راشرس  هک  وت  زا  میوگب ؛ هچ  وت  زا 

؟ دوب دهاوخ  هچ  دصقرن ، دیشروخ  تمس  هب  رگا  قلعم  هرذ  نیا  نیعتسن ؛» كایا  دبعن و  كایا  »

.دوب مهاوخ  چوپ  چیه و  وت  یب  هک  هد  مخساپ  مناوخ ، یم  ار  وت  یتسه ، ياهتنم  يا 
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شنیرفآ

( داب )

يوسوم همطاف  هدیس  / اهداب هکلم 

.ناتخرد شوگ  رد  هدیچیپ  تسابص ، داب  هرامه  تیاکح  نیا 

ياهداب یمـسوم ، ياهداب  اهدابدرگ ، اه ، نافوت  .تسوا  نادـیرم  ناگتخابلد و  لیخ  زا  میـسن ، تسا و  ناهج  ياـهداب  هکلم  ابـصداب ،
.دنا هتشاذگ  وا  ینابرهم  تبحم و  رب  مشچ  همه ، همه و  خرس ... 

.دوش یم  رورم  زونه  هدنرپ ، هچیلاق  میدق  نهذ  رد  دیاش  ابص  داب 

.میسیون یم  همان  مه  يارب  مینک و  یم  مالس  مه  هب  اهربا  یگناقشاع  يارو  زا  هک  تسوت  نم و  تیاکح  دیاش  ابص  داب 

.درب یم  ربا  ینوکسم  هریزج  هب  دوخ  اب  ار  نام  همان  مالس و  رتوبک  ابص ، داب 

.دیشروخ تمس  هب  نامک ، نیگنر  لایخ  تمس  هب  ینشور ، رون و  هچ  ره  تمس  هب  درب  یم  دوخ  اب  زین  ار  ام  داب ،

.دزو یم  ناش  هشیمه  داروا  رد  هک  تسا  هناخدور  یفوص  نایهام  يایور  داب ،

.راظتنا تعاس  رد  تسا ، هرجنپ  قیمع  لوحت  داب ،

.دنک یم  تبحم  یناشفا  هدرگ  دمد و  یم  ناهایگ  شوگ  رد  نانچمه  تسا و  دلب  ار  قشاع  لد  یناشن  داب ،

زا ات  ربب ، دوخ  اب  ارم  ابـص ، داب  يا  سپ  .دـنک  یم  دایرف  ار  نآ  داب ، دـکچ و  یم  نوریب  حبـص ، ناهد  زا  هک  تسوهوه  مئاد  رکذ  نیا 
.مینک روبع  هفطاع  زبس  ياه  تشد 
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نودـب میناوـت  یم  هک  اـج  نآ  مهوـت ، ياـهزرم  يوـسارف  اـت  ربـب  دوـخ  اـب  ارم  .میـشیدنیب  ار  ناـمز  شودـخم  تلهم  ، نیمز زارف  رب  اـت 
.میرذگب رادراخ  ياه  میس  زا  تروپساپ ،

يابـص داب  يا  .تسا  خرـس  لـگ  زا  رپ  هدـکهد ، يادرف  هک  اـج  نآ  .تسا  يراـج  ناراـهب  هنارت  هعرزم ، یفرب  باوخ  رد  هک  اـج  نآ 
هتـسشن اشامت  هب  رحـس  ناغرم  رتفد  رد  ار  تا  یمـشیربا  يادص  .ما  هدید  نارعاش  ياه  لزغ  رد  ار  وت  يراج  روضح  اه  نرق  نابرهم ،

.ما

ياه تسد  شزاون  هب  وت  تسا ، هتفرگ  رب  رد  ار  ملایخ  ياکزان  تروضح ، ریرح  کنیا 

.يا هدمآ  هناورپ 

! دردن ار  نامقشع  فد  یتسود و  هریاد  يدابدرگ ، چیه  دبوشاین و  ار  اه  هناورپ  باوخ  ینافوت  چیه  شاک  يا 

يداب تهزن  / داب هب  دنگوس 

! دزو یم  هدوبر ، رجعم  ياه  هچب  رتخد  هتخوس  ناوسیگ  يال  هبال  رد  هک  هاگ  نآ  داب ، هب  دنگوس 

! دناشن یم  ناش  هزین  يالاب  ياهرس  رب  ار  نابسا  مس  زا  هتساخرب  رابغ  درگ و  هک  هاگ  نآ  داب ، هب  دنگوس 

! دنراذگ یم  ومع  هار  هب  مشچ  ناکدوک  هدروخ  باتفآ  ياه  تروص  رب  ار  تارف  بآ  ياکنخ  هک  هاگ  نآ  داب ، هب  دنگوس 

! دروآ یم  ناغمرا  هب  ردام  هدروخ  هنایزات  ياه  تسد  هتخوس و  هراوهگ  يارب  ار  ههام  شش  ینوخ  هقادنق  هک  هاگ  نآ  داب ، هب  دنگوس 

! دنکارپ یم  عیقب  هتفرگ  مغ  ياوه  رد  ار  هدش  تراغ  نهاریپ  هنهک  سای  رطع  هک  هاگ  نآ  داب ، هب  دنگوس 

! دناخرچ یم  رهش  نآ  هب  رهش  نیا  زا  ار  هراوآ  ياه  كدصاق  هک  هاگ  نآ  داب ، هب  دنگوس 

! دهد یم  ناکت  البرک  دبنگ  زارف  رب  ار  مالسلا  هیلع  هّللاراث  خرس  مچرپ  هک  هاگ  نآ  داب ، هب  دنگوس 

! دهد یم  ناشن  بیرغ  ناگتشگرس  هب  ار  البرک  هار  تهج  بیس ، شوخ  يوب  شخپ  اب  هک  هاگ  نآ  داب ، هب  دنگوس 

! دناسر یم  قشاع  نارازگزامن  مشچ  هب  ار  اونین  رهطم  تبرت  هک  هاگ  نآ  داب ، هب  دنگوس 

.دروآ یمرد  زازتها  هب  نامزلارخآ ، مقتنم  ناتسد  رد  ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  یهاوخنوخ  ملع  هک  هاگ  نآ  داب ، هب  دنگوس  و 
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رون ياه  هخاش  رب 

( دیشروخ يامیس  )

ییاضر هدیمح  !/ درمگرزب يا 

؟ مسیونب هنوگچ  ار  وت 

! درمگرزب يا  میوگب ، هنوگچ  ار  وت 

وت ياه  هناش  رـس  رب  دنک و  یم  عولط  وت  مان  زا  زونه  هک  ار  دیـشروخ  مرگن  یم  تام  ما و  هدرک  نفد  كاخ  رد  ار  مملق  تساه  لاس 
.دزغل یم 

.تراقفلاوذ قرب  زا  دفاکش  یم  نامسآ  تیاه و  ماگ  برض  زا  دزرل  یم  كاخ  زونه  ریشمش ! يراد و  هدنز  بش  يادخ 

.ار تندماین  دبوک  یم  هنیس  رب  هفوک  ياه  بش  زونه 

.یتخیر یم  هاچ  رد  اه  لاس  هک  ار  یهودنا  دننز  یم  جوم  هنابات  یب  داب ، رد  اه  لخن  دنک و  یم  هیرگ  نوخ  هاچ ، زونه 

؟ دهد یم  ار  وت  نابرهم  ناتشگنارس  رطع  زونه  هک  يا  هدز  قرو  هنوگچ  ار  خیرات  درمگرزب !

هدروخ كاـخ  ياهوکـس  رب  تندـمآ ، راـظتنا  هب  میتـی ، ناـکدوک  هتـسب ، همین  رد  ره  تشپ  زونه  هک  يا  هدز  قرو  هنوگچ  ار  خـیرات 
؟ دنا هتفر  باوخ  هب  خیرات 

! تریگارف تلادع  جاتحم  زورما ، تسوت و  نویدم  خیرات ،

ص:29

هرامش 70 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 164زکرم  هحفص 58 

http://www.ghaemiyeh.com


! تسا هدیمخ  ورف  هچ  كاخ  هدیچیپ و  مه  رد  هچ  نامسآ  تسا و  هتسکش  مهرد  هچ  ناهج  تانئاک ! نابز  رب  يراج  هنارت  يا 

 - ناهج ياهدرد  همه  تعسو  هب  يدرد  تسا -  نکشرمک  نیگنس و  هچ  هک  تندوبن  میتخانشن و  بوخ  ار  تندوب 

یکدوک ياه  بش  اـمرخ ، ناـن و  يوب  یتشذـگ و  یم  شود  رب  هسیک  هک  هاـگ  نآ  تخانـش ، یم  بوخ  هفوک  ياـه  بش  ار  تندوب 
بوخ اه  ناتسلخن  ار  تندوب  .درک  یم  تسمرس  ار  هفوک 

.دیشک یم  هلعش  هآ  شتآ  رد  ناتسلخن ، هچ  ره  تا ، هلان  زوس  زا  يداتسیا و  یم  زامن  هب  تخرد  ره  ياپ  هک  هاگ  نآ  دنتخانش ، یم 

وت یگنتلد  ياه  بش  رادزار  هک  هاچ  زج  ار ، تیاهدرد  دینش  یمن  یـشوگ  چیه  هک  هاگ  نآ  تخانـش ، یم  بوخ  هچ  هاچ  ار  تندوب 
! دوب

.دیتلغ یم  كاخرد  تراقفلاوذ  قرب  زا  رفک ، گنج ؛ ياه  نادیم  رد  یتخات  یم  درمریش !

؟ تسوت جاتحم  هنابات  یب  ناهج ، هک  ییاجک 

؟ نادرگرس هدوهیب  يا  هطقن  هب  تسا ، هدناشک  چیه »  » هب ار  ایند  تندوبن ، هک  ییاجک 

.میرظتنم زونه  دروخ ، یم  مه  رب  رهش  ياه  کلپ  ریز  وت  روبع  باوخ  زونه 

.تسا جاتحم  تتلادع  هب  بیجع  ناهج  يا ؟ هدرپس  الوش  راهب  ِراوسدیشروخ  مادک  تسد  هب  ار  تریشمش 

مادقا ینارماک  مرکا   .../ يا هژاو  نیرت  لالز  نآ  وت 

! نم هب  یهتنم  نازیرگ  هدز و  باتش  ياه  هیناث  يآ 

.دیربب بقع  هب  ارم 

؛ دیربب بقع  هب  ارم  کلپ ، هدراهچ  ردق  هب 

! شیاه ینابرهم  هیشاح  هب  الوم ، هناخ  هب  هفوک ، گنت  ياه  هچوک  هب 
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.هفوک ياه  گنرین  مامت  تعسو  هب  يدرد  دشک ؛ یم  هلعش  مدوجو  قامعا  زا  میظع  يدرد 

! دیربب بقع  هب  ارم 

.منک لابند  ار  شیاه  ینابرهم  ّدر  مهاوخ  یم 

.مراذگب شیاه  یبوخ  ياپ  اج  رد  مدق 

.دیناشچب یلع  ياهدنخبل  زا  يا  هرطق  نم  هب  ما ؛ هنشت 

! الوم يروبص  توکس و  ياه  لاس  هب  دیربب ؛ بقع  هب  ارم 

؛ موش لح  شهاگن  توالح  رد  مهاوخ  یم  تواخس ، هفطاع و  رهم و  همه  نآ  زا  مریگرب  يا  هشوت  مهاوخ  یم 

.مدرگ بوذ  هرطق  هرطق  شنازوس ، هرجنح  هارمه 

...متسیاب زامن  هب  شیاه  مشچ  تمظع  نایم  مهاوخ  یم 

«. ندیشون ادخ  یبارش ز  هک  ینعی  هعیش  »... 

...نتفگ وت  زا  همه  نیا 

يا هتخانشان  زونه  وت 

مهافت هب  تمان  ياکنخ  زا  مدوجو  یـشحو  ياه  لگ  هک  يا  هژاو  نیرت  لالز  نآ  وت  مشک ؛ یم  رـس  ار  اه  هژاو  ماـمت  ماوت ؛ ماـن  هنـشت 
.دنا هدیسر 

.ینک یم  دایرف  كاخ  ياه  تلاذر  شوگ  رد  ار  قشع  نامیا و  هک  یمالک  نآ  وت 

.مدرگرب بقع  هب  یمد  مهاوخ  یم 

«! تنامشچ یطحق   » راگزور رد 

.مدرگن زاب  مزورما  نوگژاو  يایند  هب  زگره 

! موش مگ  تمالک  كاپ  ياوه  رد 

.منز هرگ  وت  ینابرهم  تیاهن  یب  هب  ار  مدوخ 
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! الوم دنا ، هتفرگ  اپ  وت  ياه  کشا  زا  هرطق  هرطق  هک  مدنب  یم  اه  لخن  هب  ار  ملد  لیخد 
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: منزب دایرف 

یلزا دنلب  يآ  وت  نماد  نم  تسد  »

« یلع شاب  نم  ییادیش  لد  زاونلد 

شاک

، مدوب تیاهدرد  زا  يا  هرطق 

یمالک

! تا هغالبلا  جهن  زا 

شاک

.مدوبن نیا »  » مدوب و همه » نیا  »

يا

.تاملک ماب  رد  يا  هداتسیا  نانچمه  وت  نیرفآ ! لامک  تمالک 

کی

وت مـالک  زاـجعا  دـننادب  همه  اـت  یتـخیمآ  مه  اـب  ار  تحـالم  توـالح و  هک  هاـگ  نآ  دـگنل ، یم  وت  مـالک  روـضح  رد  نخـس  ياـپ 
.تسا یندرکرواب 

هب

.تسا تاقولخم » مامت  نخس  زا  رتالاب  ادخ و  نخس  زا  رت  نییاپ  ، » تنخس هک  یتسار 
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باتفآ هعرج  کی 

ییاضر هدیمح  / ضحم تیدوبع 

! ایادخ »

دینش و ایند  نید و  هب  تبسن  ار  ام  يزیگناداسف  زا  رود  هدننک  حالصا  يراکمتس و  زا  رود  هنالداع  نخـس  هک  وت  ناگدنب  زا  مادک  ره 
هب وا  ّدض  رب  ار  وت  ام  درک ، یتسس  گنرد و  وت  نید  نتـشاد  یمارگ  رد  داتـسیا و  زاب  تندرک  يرای  زا  دز و  زاب  رـس  ندینـش ، زا  سپ 

(1)« میبلط یم  یهاوگ 

يراهب

يوت رد  وت  ياهزیلهد  رد  شیادص  دشورخ و  یم  راوْدور  .دجنگ  یمن  ناکم  نامز و  داعبا  رد  هظحل ، ره  دور و  یم  شـسفن  زا  هزات 
هچ دوش ! ریزارـس  شتقیقح  يوس  هب  وا  ناهد  زا  هک  یمالک  تسا ، یمالک  ابیز  هچ  دریگ و  یم  لاب  اـهر  يا  هدـنرپ  نوچمه  خـیرات ،

! نایلغ نایرج و  لاح  رد  زونه  تسا ، تکرح  لاح  رد  زونه  نامز ، ياه  نایرش  رد  هک  تسا  یمالک  ایوپ 

میونش یم 

! دزیخرب ادخ  دزن  یهاوگ  هب  نامّدض  رب  هک  میشاب  یناگدنب  زا  هک  نآ  ادابم  اما  ار ، شیادص 

ادابم

! دنکن رادیب  ار  نامدولآ  باوخ  هدرسفا  نت  شنخس ، يامرگ  دنکن و  سح  ار  شمالک  راشرس  ییانشور  ناماه  مشچ  هک  نآ 

ادابم

! یصاع ناگدنب  نوچ  مینز ، زاب  رس  ندینش  زا  هک  نآ 
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.ضحم تیدوبع  شمالک  اما  دیشروخ ، زا  شدوجو  رسارس  روعش ، اب  هتخیمآ  شسفن  رون ، شمالک 

ادابم

! میشیدنین میونشب و  هک  نآ 

رادشه

! دنکن نامخسم  هدوهیب  ناهج  ات 

رادشه

! میوشن ایند  هتسبلد  ات 

راهنز

! دوش تلفغ  زا  يراز  هبنپ  ناماه  شوگ  هک  نیا  زا 

هاگرذـگ ایند  :» دـیامرف یم  هک  ار  یمدرمان  يدرماـن و  ياـیند  نیا  دسانـش  یم  بوخ  .حالـصا  دزیخ و  یم  تفرعم  يوب  شمـالک  زا 
ار دوـخ  هک  نآ  يرگید  دـناشک و  یهاـبت  هب  تخورف و  ار  دوـخ  هک  نآ  یکی  دـنا : هتـسد  ود  نآ  رد  مدرم  ندـنام و  ياـج  هن  تسا ،

(1) «. درک دازآ  دیرخ و 
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لاصو دهش 

ییاضر هدیمح  / دوعوم تشهب  ات 

اهر يریگ و  یم  لاب  هناـبات  یب  هنوگ  نیا  هک  تسا  هدـناوخ  ارف  شیوخ  هب  ار  وت  ضحم ، تینارون  زا  يریوصت  رود ، هنارک  مادـک  رد 
؟ يرذگ یم 

دولآ هم  ياوه  وس  نیا  .دـناوخ  یم  دوخ  هب  ار  وـت  تشهب ، زا  يا  هکت  دیـشروخ ، زا  يوـش  یم  راشرـس  .دـهد  یم  راـهب  يوـب  تسفن 
نآ هراپ ، هراپ  ياه  نت  هتخوس و  ياه  هنارت  وس  نیا  .نازیوآ  تناتـسد  ياه  هخاش  زا  راـهب ، هشوخ  هشوخ  وس  نآ  كاـخ ، هراـپمخ و 

رازه يوش ، یم  کیدزن  ادخ  هب  ماگ  هب  ماگ  .تسا  کیدزن  ندیسر  هظحل  .دوعوم  تشهب  وس 

؟ دنزاب هک  تروبع  ياه  لاب  دننک ؛ یم  لح  رون  زا  يروشنم  رد  ار  وت  زاب ، هرجنپ 

زا ار  ادخ  يدنب و  یم  ار  تیاه  مشچ  هلولگ ؛ رابگر و  يادص  يرپ ، یم  رتالاب  یجنگ ؛ یمن  زیرکاخ  رد  دـتفا ، یم  هرامـش  هب  تسفن 
یم راهب  دوخ  وت  .دریگ  یم  قیاقـش  گنر  تسابل  دهج ، یم  نوریب  تیاه  نایرـش  زا  نوخ  یمرگ  .ینک  یم  سح  رت  کیدزن  هشیمه 

.يوش

.تسا هدوشگ  شوغآ  تیور  هب  ور  هک  ینامسآ  هب  يزود  یم  يراد و  یمرب  نیمز  یکاخ  ياه  هچقاط  زا  ار  تهاگن  ندیسر ، هار  رد 
نیتوـپ ور ، هب  ور  .ینز  یم  کـلپ  روـن ، گـنر و  مکارت  رد  یکچ  یم  ورف  هرطق  هرطق  دوـش ، یم  هصـالخ  تا  یناـشیپ  رب  دیـشروخ ،

ار تیاه  تسد  نمشد ، يوس  هب  دنود  یم  تیاه 
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لکـش تیاه  مشچ  يور  هب  ور  دنیآ و  یم  نییاپ  اهربا  .دخرچ  یم  داب  رد  تدـنب  یناشیپ  ینز ، یم  هرگ  نامـسآ  هب  ینک و  یم  دـنلب 
.تسامیپ نامسآ  تحور  تمظع  یجنگ ، یمن  كاخ  رد  درب ، یم  الاب  يوس  هب  ار  وت  یتسد  دنریگ ، یم 

.تنامزر مه  نوخ  زا  يراز  هلال  تیور  هب  ور  هراپ و  هراپ  ياه  نت  توراب ، نوخ و  دنت  يوب  هراپمخ ، هلولگ و  يادص 

.ار تداقتعا  ینز  یم  دایرف  یشیدنا ، یم  دیشروخ  هب 

.یشیدنا یم  كالفا  هب  يا و  هتسب  كاخ  زا  مشچ  ینز ، یمن  یکلپ  تیاه ، ماگ  يور  هب  ور  تشهب ، هداج 

یب .دنهد  یم  ار  وت  نوخ  يوب  دـننز ، یم  جوم  دـنزو ، یم  داب  رد  هک  هلال  هخاش  رازه  دـنز ، یم  هناوج  تنابیرگ  كاچ  زا  راهب  رازه 
رسارس رون ، رسارس  ایرد ، هچ  ره  جوم ، هچ  ره  زا  رت  ناشورخ  رادیپس ، هچ  ره  زا  رتدنلبرس  هوک ، هچ  ره  زا  رت  مکحم  يا ؛ هداتسیا  نت 

.تسا هدرک  تتسمرس  تشهب ، يوب  نامسآ ، رد  اهر  حور ،

.تسوت یناشن  نیرتهب  تندوب ، ناشن  یب  يور ، یم  يراذگ و  یم  ار  همه  ار ، تا  هیفچ  ار ، تکالپ  ار ، تدنلب  یناشیپ 

ّدر هب  یـسک  يا و  هتفرگ  لاب  هنابات  یب  دـهد ، یم  کئالم  ياـه  هسوب  يوب  تدـنلب  یناـشیپ  تدنـسانش ، یم  بوخ  هچ  كـالفا ، رد 
.دسر یمن  تروبع 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / رون ياه  همشچ 

تنت رون  ياه  همشچ  زا  رپ  يا 

تنهریپ راد  ماو  اهداب 

يدرگرب خرس  هک  یتفر  زبس 

تنهد تبل ، زا  دشوج  یم  رون 

رهش یلاوح  رد  دیچیپ  داب 
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تنتخوس ياوزنا  تفرگ  رُگ 

دش قیاقش  زا  رپ  تراب  هلوک 

تندش نامسآ  هظحل  کی  سح 

يداتفا هار  هب  یتسب ، راب 

تنز مشچ  ود  زا  کشا  دیکچ  یم 

شدوخ تمس  دناشک  یم  ار  وت  و  ... 

تنحتمم ياه  هیآ  تمرح 

مانمگ يا  هدنام  لاس  هدزون 

تنت رون ، ياه  همشچ  زا  رپ  و 
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نوتیز مخز 

ییاضر هدیمح  / نزب دایرف 

تاحفـص رد  هدـیچیپ  ضغب  نزب  داـیرف  دنکـشب ، ار  یلاوـح  نیا  باوـخ  هک  راو  هقعاـص  ناـنچ  نآ  نزب ، داـیرف  ار  تلاـسنهک  مـشخ 
.ار تیولگ  رد  هدنام  ياه  هرگ  ار ، تیادص 

مامت هچ  ره  مشخ  اب  ار  نامـسآ  ات  ار  یگنـس  ياه  هراپ  دننک  یم  وجتـسج  هک  تیاه  تسد  دنراب و  یم  تیاه  مشچ  رد  هک  ییاهربا 
.دایرف زج  ینیب ، یمن  یمایتلا  ار  تیاه  مخز  اه ، هلان  اهدرد و  دنسانش  یم  ار  وت  دننزب ، لاب  رت 

زا هک  يراشف  یم  نانچ  نآ  ار  اوه  ینک ، یم  تشم  ار  تیاه  تسد  دنتسیا ، یم  دایرف  هب  تنطو  ياه  هراپ  زا  هکت  ره  وت ، اب  ادص  مه 
.نایاپ یب  ياهدرد  کیرات و  ياه  بش  دنسانش  یم  بوخ  ار  وت  دنز ، یم  كاخ  هدروخ  كرت  هرهچ  رب  زیرکی  یناراب  تناتشگنارس 

.یشک یم  درد  ینیب و  یم 

یم اه  هلعش  رد  ار  وت  .شتآ  زا  ییاه  ماگ  ّدر  اب  دوش ، یم  سیلبا  رسارس  رهش ، دچیپ و  یم  دوخ  هب  درد  زا  يا  هلاه  رد  سدقملا  تیب 
.دنز یم  هل  هل  تنابیرگ  رد  هفوکش  رسارس  یتشهب  هک  تسا ؛ يرکف  هدوهیب  هچ  دنهاوخ و 

.درک نارابلگ  ار  تردپ  رکیپ  شیپ ، اه  لاس  هک  يا  هلولگ  رابگر  زا  یتح  ییادص ؛ چیه  زا  یساره  یمن  اه ، هچوک  رد  يود  یم 
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.دنا هتفرگ  يزاب  هب  هک  ار  تساسحا  هکت  هکت  ار ، تکاخ  ار ، تروشک  ینز  یم  دایرف  ار ، تردام  ناهن  ياهدرد  ینز  یم  دایرف 

، ار تیاه  کلپ  دـبوشآ  یم  هزراـبم  باوخ  اـه ، بش  نیا  نزوسوس  نانـشور  رد  يوش  یم  هصـالخ  دود ، یم  تیاـه  مشچ  رد  بش 
یم اه  هرادج  رب  رس  نامز ، رتسب  رد  یشورخ  یم  دنوش ، یم  گنس  تناتشگنا  ینز ، یم  دایرف  نانچمه  ینک ، یمن  گنرد  يا  هظحل 

هک یـشیدنا  یم  يا  هظحل  هب  اهنت  .تیاه  نایرـش  رد  يراج  تداهـش  خرـس  نوخ  نت ، رب  قیاقـش  زا  ییادر  ینز ، یم  جوم  يراذگ و 
راب هک  دریگب ، نایاپ  تنیمزرـس  هدش  ناریو  یناتـساب  ياه  قاط  ریز  تا  یگراوآ  اه  لاس  هک  دـنهد ، هفوکـش  رادراخ  میـس  همه  نیا 

.دشک یم  سفن  راهب  زا  راشرس  ییاوه  رد  هک  ینیبب  ار  سدقملا  تیب  رگید 

.دنهد یم  گنس  ياه  هویم  وت ، اب  اونمه  تروشک ، نوتیز  ناتخرد  .نک  تشم  ار  تیاه  تسد  نزب ، دایرف  ار  تلاسنهک  مشخ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / تسا کیدزن  يدنمزوریپ  حبص 

ملد دریگ  یم  هدن ، راشف  هشقن  يور  ار  تیاه  تشگنا  ردق ، نیا 

تسین یفاک  هشقن  نم  ندرک  دودحم  يارب 

؟» دلاخ  » مردارب هتفاکش  هنیس  رد  ار  منطو  يایفارغج  هشقن  دیدیدن  ایآ 

.دچیپ یم  یکاخ  ياهزرم  يوس  ارف  ناماهدایرف  مینک ؛ یم  یگدنز  خرس  ام 

.نیمز رد  تسا  نم  نت  هراپ  نیطسلف ،

توراـب زا  ما ، هرجنح  رگا  یتح  تسا ؛ راشرـس  تریغ  زا  زونه  میاـه  گر  هک  دوش ، هجنکـش  ناـتیاه  همکچ  ریز  میاـهدایرف  راذـگب 
.دریگب شتآ  هتخوس ،

دینک ماع  لتق  ار  ام 

دیساره یم  میدنخ و  یم  تداهش  يارب 

تسا یفاک  ام  يارب  نیا  و 

.هدن راشف  هشقن  يور  مکحم  ردق  نیا  ار  تیاه  تشگنا 

.تسا هدنامن  يزیچ  رحس  ات 

.تسکش مهاوخ  ملد ، يایفارغج  يور  ار  تیاه  تشگنا  دوش ، هک  حبص 
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نامز هچیرد  زا 

هراشا

هبنشکی

دنفسا 1383  2

مرحم 1426  10

feb. 20.2005

لدروک نیقفانم  طسوت  يوضر ، رهطم  مرح  رد  راجفنا 

ییاضر هدیمح  / نوخ رد  هدیپت 

؟ هانگ هب  زج  نوخ ، هب  زج  یناریو ، هب  زج  دیشیدنا  یمن  هک  تسا  هتفشآ  ار  ناتنهذ  هدروخ  كاخ  تاحفص  موش ، رکف  مادک 

رد هنوگ  نیا  هک  تسا  هتخادـنا  ناترکیپ  مامت  رد  گنچ  دـنز و  یم  کلپ  ناـتیاه  مشچ  رد  هک  تسا  هدـش  رادـیب  سیلبا  مادـک  نیا 
؟ دیروخ یم  هطوغ  هانگ 

!؟ دینز یم  هناسیلبا  ياه  هقهق  هثداح ، نیا  زا  تسم  دیا و  هتساخرب  گنج  هب  دیشروخ  مادک  اب  هناشافخ 

؟ دینز یم  اپ  تسد و  تلفغ  ياه  بادرگ  رد  هنوگچ 

نتخیر ورف  يادص  یتح  ییادص ؛ چیه  درک ، دهاوخن  رادیب  يراهب  چیه  ار  امـش  .خزود  ياهراز  هلعـش  زج  تسین  یهار  چیه  ار  امش 
.حیرض نحص و  ياهراوید 
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يارای ار  سک  چیه  هک  دنازوس  یم  یـشتآ  رد  ار  امـش  دیا ، هدرک  باختنا  هک  یهار  تلفغ ، زج  دـینیب  یمن  یکیرات ، زج  دـینیب  یمن 
.تسین نآ  زا  ییاهر 

کـشا زادنا  مشچ  نارئاز ، نوخ  يوب  هثداح ، دـنت  يوب  رابغ ، دود و  رد  قرغ  نحـص  رپ ، لاب و  یب  هدـیپت و  نوخ  رد  مرح ، نارتوبک 
زونه ياهزامناج  حیرض ، ياپ  هتخیر  ياه 

.نوخ رد  هدیپت  رئاز  رتوبک  یتشم  دنریگ ، یم  لاب  رکیپ  یب  هک  رتوبک  یتشم  هدوشگ و 

؟ دبوشآ یم  ار  خیرات  نهذ  هک  تسا  موش  هثداح  مادک  نیا 

؟ دوش یم  هتخیر  خیرات  ناج  ماج  رد  هک  تسا  یماگنهان  نارکوش  مادک  نیا 

نوخ دیآ و  یم  هتخوس  ياه  لاب  يوب  فرط ، ره  زا  هک  تسا  هدیشک  دیـشروخ  رد  هجنپ  موش ، دصق  مادک  هب  راب  نیا  سیلبا  ناتـسد 
.هتخیر هانگ  یب  ياه 

.دنیبن كانلوه  هنوگ  نیا  ار  هداتفا  قافتا  ات  ددنب  یم  مشچ  دبوک و  یم  هنیس  رب  مرح 

ياه تسد  اب  هک  اهنآ  دـنجنگ ؛ یمن  تسوپ  رد  يداش  زا  ناسیلبا  تسا و  هداد  خر  راجفنا  نارئاز ؛ ندـب  هکت  هکت  راـبغ ، زا  يا  هلاـه 
.دنا هدرک  رترو  هلعش  ار  دوخ  یمتح  خزود  شیوخ ،

لاب یب  نارتوبک  ار ، لباقم  هثداح  یکیرات  دبات  یم  قمر  یب  دیشروخ ، تسا ، هتفشآ  كاخ  مارآ  باوخ  .دنز  یم  سفن  سفن  هثداح 
.دروخ یم  هطوغ  رابغ  نوخ و  دود و  رد  هک  مرح  نحص  و 

.دننز یم  لاب  نامسآ  رد  نارتوبک  يا  هتسد  زونه  دیآ ، یم  دنب  اه  هیناث  سفن  دزرل و  یم  دوخ  رب  قافتا  نیا  زا  نامسآ 

یمرخ هفطاع  / متسیب نرق  ياروشاع 

؟ سب دوب و  ترجه  مکی  تصش و  لاس  مارحلا  مرحم  مهد  طقف  اروشاع ، هک  تفگ  یسک  هچ 

؟ تدایس زبس  نارای  تیب و  لها  اب  ماش  لد  هایس  هاپس  نایم  دوب  يراکیپ  هنحص  طقف  البرک  هک  تفگ  یسک  هچ 

.تسا قارع  رد  روصحم  نیمزرس  کی  هن  البرک  زور و  کی  هن  اروشاع 
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.دننک یم  لمح  یتعاس  بمب  زورما  دندیشک ، یم  رجنخ  دندناخرچ و  یم  ریشمش  زورید  دنا ؛ هدرمن  زونه  دیزی  هاپس 

لها زورید  .ار  يوضر  سدـق  زبس  میرح  زورما  دنتـسکش ، ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  میرح  تمرح  زورید  سوت ؛ زورما  ـالبرک ، زورید 
.مالسلا هیلع  نیسح  ناقشاع  زورما  مالسلا ، هیلع  نیسح  تیب 

تبرغ اب  ار  هعیـش  مان  .دـنک  یم  ینیگنـس  ناـمز  يولگ  رد  هک  تسا  یبیرغ  ضغب  ناـمه  زونه  هعیـش ، تبرغ  تسا و  هار  ناـمه  هار ،
.دنا هدز  گنر  نوخ  اب  ار  شخرس  تشونرس  دنا و  هدرک  نیرق 

.تسا اروشاع  هرابود 

! تمالس ترس  مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ای  .دنا  هدش  عمج  نسحلاابا  میرح  درگ  البرک  يادهش  متام  رد  نانیا 

.میا هدمآ  تزاون  بیرغ  سوباپ  هب  تیلست  ضرع  يارب  نرق ، هدراهچ  زا  سپ 

بهتلم اه  هیناث  .دـنا  هدرک  میظنت  اروشاع  نادیهـش  جورع  هظحل  يور  ار  یتعاس  بمب  اه ، هبرقع  تسا ، اروشاع  هراـبود  زورما  يرآ !
.دولآ نوخ  اه  کبشم  كانلوه ، یتیانج  راظتنا  رد  دنا 

.دنک یم  زاورپ  حیرض  فقس  ات  ادهش  ياه  هراپ  هراپ 

لد و هایس  ینالدروک  هک  ماش ، هاپـس  هن  راب  نیا  دندز ، شتآ  هرابود  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ياه  همیخ  دهد ، یم  البرک  يوب  سوت ،
.تروص ناسنا  ياه  گرگ  لسن  زا  شّحوت ، هلیبق  زا  رمش ، رابت  زا  تریس ، قفانم 

کئالم ياپ  ریز  هک  ینیمز  زا  .شا  یسدق  میرح  تبیه  زا  .شیاهتنم  یب  ینابرهم  زا  دندرکن ؛ مرش  مه  مالسلا  هیلع  اضر  زبس  هاگن  زا 
.دیلاب یم  دوخ  هب 

يذ  » دالوا .نامیس  دالوف و  نهآ و  دود و  نرق  ياروشاع  هک  ترجه ، مکی  تصـش و  لاس  ياروشاع  هن  تسا ؛ اروشاع  هرابود  زورما 
.تسا نیگنس  ناشیا  رب  مالسلا  هیلع  نیسح  مان  ندینش  مه  زونه  .دنا  هدش  دوخ  نوعلم  ّدج  يارب  یفلخ  نادنزرف  نشوجلا ،»

.دنک یم  هزات  ار  ناشضغب  شتآ  نیسح ، سلجم  نیسح و  رب  هیرگ  نیسح ، يازع  نرق  هدراهچ  زا  سپ  زونه 
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یم اهرس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  قشع  مرج  هب  تملظ  هاپـس  مه  زونه  هک  دنکاچ  هنیـس  كاب  یب  رای  ودوداتفه  نامه  هن  البرک  يادهش 
.دنزیر یم  اه  نوخ  دنرد و  یم  اه  هنیس  دنرب ،

رـس ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  تسا  یخلـسم  طش ، نیا  همـشچرس  .تسا  يراـج  هراـمه  دوعوم ، عولط  اـت  خرـس ، يراـج  ّطـش  نیا 
.دندیرب

مادقا ینارماک  دمحم  / مامتان ياه  مالس 

.هراومه نیمز  نیمز ، هن  دوب و  یگشیمه  نامسآ  نامسآ ، هن 

.يولع هسامح  گنر  گنر ، دوب و  يوضر  ياروشاع  رصع  رصع ،

یم شیوخ  گنن  فعـض و  ناتـساد  مه  تسدـمه و  تشرـس ، موش  لدروک و  ناقفانم  يزیتس و  متـس  رارمتـسا  دوب و  خـیرات  رارکت 
.دندوب هتفرگ  هناشن  ار  تسادق  بلق  راب  نیا  يوخ ، شتآ  يور و  مدآ  ناسیلبا  .شیوخ  تراقح  مدق  مه  دندش و 

.تسشن یم  اه  کشا  هرهچ  رب  نویش ، تبرغ و  رابغ  درگ و  داد و  یم  میظع  يا  هعجاف  زا  ربخ  ناراب ، توراب و  يوب 

یتیوه یب  هارمه  شیوخ و  تواقش  لوغـشم  دندوب و  هدرک  نوریب  لد  زا  تفرعم  هشیدنا  هک  نانآ  .دوب  نتـسیرگ  دح  زا  رتارف  هعجاف 
دندز یم  رپ  لاب و  دوخ  نوخ  رد  مرح  نارتوبک  .دـندوب  هدز  يوضر  يـالبرک  رد  رگید  ییاروشاـع  رارکت  هب  تسد  دـندوب ، شیوخ 

.شیوخ رس  رب  ادیش  ناگدیروشو 

راب نیا  .تخود  یم  شیوخ  يور  ارف  قفا  هب  مشچ  تخوس و  یم  يولع  ياه  همیخ  اب  ادـصمه  يوضر ، حورجم  ياه  هرجح  هرجنح 
.دوب غاد  هب  هتشغآ  هلیبق  کی  هک  رفن ، ود  داتفه و  هن 

.هدیبسچ هداجس  هب  يا  هدیروش  مشچ  زا  يا  هشوگ  دوب و  هداتفا  كاخ  هب  یکدوک  مسبت  زا  يا  هکت 

.خرس نارفعز  گنر  هب  اهرمرم  هداتفا ، اهر  یلفط  هیرگ  زا  يا  هشوگ  رد  نارتوبک  نوخ  هب  هتشغآ  هتخوس و  مین  يرداچ 

.يرارق یب  نیا  يارس  هیثرم  اه  هرجنح  مامت  دندوب و  قشع  حیرض  نارگن  اه  هرجنپ  مامت 
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تسا و تبرغ  يانشآ  ياه  هظحل  اه ، هظحل  دش و  اهر  تیمیمـص ، زبس  انـشآ و  رطع  رد  يرتسکاخ  ياه  تدارا  مامتان و  ياه  مالس 
.تیمیمص مرگ  ياه  سفن  اه ، سفن 

! دناشن ورف  ناوت  یم  ار  تدارا  روش  قشع و  شتآ  هک  دنتشادنپ  یم  شیوخ  نامگ  رد  ناقفانم ،

! یلطاب نامگ  هچ 

يدابآ دوواد  هموصعم  / ناگتشرف لاب  رد  لاب 

زج نآ ، زا  سپ  تخیر و  ورف  مرح  ياه  هنیآ  .درک  لدـب  هلان  دایرف و  هب  ار  ناوخ  همان  ترایز  تیعمج  ياه  همزمز  راـجفنا ، يادـص 
ینماض تمارک  رارق  یب  هک  درب  دوخ  اب  ار  یناوهآ  راجفنا ، .دشن  ریثکت  مرح  هتسکش  لد  رد  يزیچ  نوخ ، رابیوج  هکت و  هکت  داسجا 

، رگید يا  هظحل  هک  دنتسناد  یمن  دندوب ، هدش  لقف  کبشم  حیرض  رد  هک  یناتسد  .دندوب  هدمآ  عرضت  هب  شزبس  هناتسآ  رد  گرزب ،
.تفاتش دنهاوخ  تاجاحلا  یضاق  دزن  هب  ناگتشرف  لاب  رد  لاب  نامسآ ، شوغآ  رد 

هچ تمرح  هتشاذگ و  مدق  تحاس  مادک  رد  هک  تسناد  یمن  ایآ  تشاذگ ، اج  هب  مرح  هرجنح  رد  ار  مخز  نیا  هک  یسک  نم ! يادخ 
لاس ياه  لاس  هک  ینامدرمان  تشاد ؟ یمدرماـن  قاـفن و  روخـشبآ  رد  هشیر  شا  هشیدـنا  تسناد و  یم  هن ، اـی  دنکـش ، یم  ار  یـسک 

تینما و هک  زومآ  تسد  یناهبور  .دـنروخ  یم  هطوغ  دوخ  چوپ  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  دنلبرـس ، تلم  نیا  نوخ  رابیوج  رد  تسا 
ياه باوخ  هک  یناریا  دنشیدنا ؛ یم  ناریا  تاجن  يدازآ و  هب  دوخ ، ماخ  لایخ  هب  دنا و  هتخورف  چیه  هب  ار  ناشنیمزرس  تلم و  رادتقا 

! دوش یم  لدبم  كانتشحو  یسوباک  هب  نانآ  موش  ياه  هیاس  زا  شناکدوک 

ییوگ وت  .تسا  هدرک  هلاچم  ولگ  رد  ار  يرجه  کی  تصش و  لاس  ضغب  تسا  اه  نرق  هک  ییاروشاع  رد  دیآ ؛ یم  رد  هزرل  هب  مرح 
! تسا رگید  ییالبرک  يوضر ، هاگراب 

یناکدوک نادرم و  نانز و  يوضر ، يالبرک  هراپ  هراپ  داسجا  تسا و  هدـمآ  نادـیم  هب  هرجفنم  يا  هدام  تئیه  رد  رفک ، هاپـس  اج  نیا 
رارکت الاح  هدمآ و  ججحلا  نماث  ترایز  دصق  هب  هک  دنتسه 
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نایدیزی اج  نیا  دعس ، نبا  دوب و  رمش  اج  نآ  رگا  .دنا  هتسشن  نوخ  هب  شدنزرف  مرح  رد  ار  ینیسح  ياروشاع 

.دنا هداتسیا  ناهج  يریوصت  ياه  هکبش  زا  شیوخ  تیانج  هراظن  هب  نیمز  يوس  نآ  رد 

یم ییانشور  زا  شافخ  نوچ  هک  نانآ  یناشیپ  رب  تسا  يرگید  گنن  هک  مالـسلا ، هیلع  اضر  ترـضح  مرح  رد  راجفنا  نینوخ  هعجاف 
.دنساره

يوسوم همطاف  هدیس  / هسوسو موش  يادص 

ياه بمب  موقلح  زا  سیلبا  ياپ  يادص  ردکم ، ناگتیرفع  روفنم  يادص  نیطایـش ، طبخ  يادص  دسر ؛ یم  شوگ  هب  زومرم  ییادص 
! یتعاس

.دنز یم  گنز  خیرات  شوگ  رد  تساه  نرق  ادص ، نیا 

.درادن ار  ینشور  باتفآ و  ندید  يارای  هنالدروک  هک  تسا  هسوسو  موش  يادص  نیا 

.تسا دیشروخ  سدقم  نیمزرس  اج  نیا 

.تسا مرح  یتوکلم  میرح  نیا 

.تسا سدقم  ناگتشرف  هاگ  هدجس  همه  اه  نحص  نیا  .تسا  مالسلا  هیلع  اضر  ناوضر  اج  نیا 

.تسا هتسخ  ياه  بلق  هاگ  هلبق  اج  نیا  .تسا  دیشروخ  حیرض  اج  نیا 

.تسا ناهج  ناگتسخ  نما  هانپ  اج  نیا  .تسا  لد  درد  زاین و  زار و  ناتسآ  اج  نیا 

؟ دنشکب شتآ  هب  ار  ناشیاه  بلق  دننک و  هلمح  مدرم  یقشاع  رقم  هب  هنوگ  نیا  ناراک ، هبت  هک  دوش  یم  هنوگچ 

.دنا هدمآ  ناشتداهش  دهشم  هب  لابکبس  زورما  مرح ، نارئاز 

، اعدو کشا  هماج  رد  هک  ینانز  دـنا ؛ هدـیپت  دوخ  نوخ  رد  یقـشاع ، مرج  هب  نانیا  .دوش  یم  ریبکت  لـیلهت و  هچراـپکی  مرح ، زورما ،
چیه هب  لد  هایـس  نادایـص  یلو  دندوب ، هدمآ  ماما  یهاوخ  تنامـض  هب  نارادازع ، نوچ  هک  یناکدوک  دـندوب ، هتـسب  لیخد  ار  ناشلد 

.دندرکن محر  یسک 

! ناش یماذج  نهذ  رکف و  رب  يدبا  نیرفن 

! ناش هشیپ  تنایخ  ياه  تسد  رب  نیرفن 

.تسشن نوخ  كاخ و  رد  قفانم  هشیر  اب  هک  ار  نام  یباتفآ  ياه  هظحل  شاب  دهاش  بیرغ ! ماما  ای 
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یمیقم بیبح  / حیرض رب  هدنام  ياه  تسد 

! اعد تباجا  دهاوخ ، یم  كاپ  لد  ردقچ  دهاوخ و  یم  هناهب  هشیمه  خرس ، زاورپ 

راگدنام حیرض  رب  تباجا  ساپ  هب  هک  ییاه  تسد  نآ ، زا  سپ  و  کلیبس » یف  هداهَـشلا  قیفوت  اْنقُزرا  مهللا  : » ونـشب ناباوخب و  شوگ 
.دندینـشن ار  دوبعم  دـبع و  هناقـشاع  ياه  همزمز  زگره  هک  ییاه  هشیدـنا  نفعت  يوب  داد ؛ یم  يدرمناوجان  يوب  تعاـس ، نآ  .دـش و 

.ترایز دندوب  هدمآ 

ماحدزا رد  ات  دـنراذگب  ناشـشود  رب  ار  ناشناکدوک  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  رطع  هب  ار  ناشناج  ماشم  دـننک  كربتم  ات  دـندوب  هدـمآ 
.دنهاوخب ناما  وهآ ، نماض  زا  ناهاوخ  ناما  هوبنا 

اه بل  کشا و  رپ  اه  مشچ  حیرـض ، رب  اـه  تسد  .مالـسلا  هیلع  اـضر  نیگن  يارب  دـندش  یم  يرتشگنا  لاـس  ره  هک  یناـنز  نادرم و 
.رگ همزمز 

زاورپ يارب  دـشاب  يا  هناهب  نآ ، ياه  هرذ  ات  دـکرت ، یم  نمیرها  هدروخ  ورف  هایـس  ضغب  يدـیلپ ، ياـه  هکت  زورما  سیونب ، سیونب ؛
رد خرـس و  طخ  رد  حیرـض ، رب  هدـنام  ياـه  تسد  تسا ، هتـساخرب  ناـنمیرها  موش  سفن  زا  هک  ییاـهدود  سپ  رد  هاـگ ، نآ  .خرس 

.راوید رب  نازیوآ  ياهدنخبل  رتوس ، نآ  دننک و  یم  همزمز  ار  نامسآ  یبآ  دورس  نونکا  هک  بل  رازه  نارازه  هاگن و  دادتما 

.تسین هتسشن  شردپ  شود  رب  یکدوک  رگید  الاح 

! نومأم ناوریپ  دنربخ  یب  هچ  و  ... 

زور ره  ام  دنناد  یمن  نانآ  یلو  .دنروآرد  ياپ  زا  یهاگن  رهز  هب  زین  ار  شنارای  دیهش ، ماما  نیمتشه  دقرم  رانک  رد  ات  دندمآ  مه  زاب 
.دنلب یحور  يوزرآ  اب  مینک ، یم  میدقت  خرس  لگ  هخاش  کی  نامنادیهش  هب 

.هرابود رادید  يوزرآ  اب  میسوب ، یم  ار  نامنادیهش  هام  يور  زور ، ره  هک  دنناد  یمن  نانآ 

.میباتشب راگدرورپ  رادید  هب  حیرض ، رب  تسد  هک  نیا  زا  رت  شوخ  یتخب  هچ  میتداهش و  يوزرآ  رد  زور  ره  ام  دنناد  یمن  نانآ 
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هدازربکا ریما  / اروشاع رهظ  رد  رگید  راب  کی 

نایرج نامسآ و  تمس  هب  نارتوبک  همیسارس  زاورپ  ناهگان  و  كات ...  کیت  كات ...  کیت 

زا تسد  زونه  هک  هکت  هکت  ییاه  تسد  هب  مرح ، ياه  قاور  هدز  تهب  ناریح و  ياه  هنیآ  رب  هدـش  ریگلفاـغ  ياـه  هباـنوخ  شپت  یب 
.يوضر نحص  رد  نارتوبک  هدز  باتش  شخرچ  نانچمه  دنا و  هدیشکن  تیالو  خرس  زبس - حیرض  ناماد 

دراد و هنیرید  يدنویپ  نوخ ، اب  هک  يرهظ  دنک ؛ شوماخ  ار  نینوخ  رهظ  ناذا  رگم  هک  تسا  هدیچیپ  اه  هتـسدلگ  رد  بیهم  ییادـص 
هاگ چـیه  .تسا  هتفاـی  شرورپ  تداهـش  ناـماد  رد  هک  يرهظ  تسـشن ، دـهاوخن  شمادـنا  هب  یـشزرل  نورتس ، تاوصا  نیا  زا  زگره 

.درک دهاوخن  شیوخ  هاگداز  هب  تشپ 

يا هشیدـنا  هچ  دوب و  هتـسب  تیالو  زبس  ناماد  زا  نیرئاز  ياه  تسد  نتـسسگ  هب  رمک  هک  يراجفنا  تشاد  رـس  رد  یچوپ  لاـیخ  هچ 
! توترف یتعاس  هدیشک  من  نهذ  رد  درک ، یم  كوک  ار  تیب  لها  هب  کسمت  هتشر  زا  ندیرب  رکفت  هک  یسک  تشاد 

؟ دننکب دنناوت  یم  هچ  اه  لد  اب  دندرک ، ادج  اه  ندب  زا  رگا  ار  اهاپ  دندرک ، هکت  هکت  رگا  ار  اه  تسد 

نیسح تداهش  داب  كرابم  .ار  ناشخرـس  یگنادواج  دنهد  یم  تراشب  هک  ییاهزاورپ  هارمه  تسا ، کئالم  لاب  اب  زاورپ  مرح  مرح ،
یبآ زبس -  نامـشچ  شیپ  رد  ، دندرک اضما  شیوخ  نوخ  اب  ار  ناشخرـس  تعیب  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ  نیـسح ! دـنزرف  نارئاز  هنوگ 

! دش راتفرگ  یهایس  هب  اروشاعرهظ ، رد  رگید  راب  کی  شا  هرهچ  هک  خیرات  لاح  هب  ادب  مالسلا و  هیلع  اضرلا  یسوم  نبا  یلع 
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دایز نبا  تکاله 

یتیاده نیسح  / تسا رازیب  وت  زا  وت  حور 

ییاوسر ضحم ! ناطیش  ار ، وت  دنتخانشن  هاگ  چیه  .يا  هدرک  رازیب  مه  ار  تاملک  هک  یخاتـسگ  نانچ  نآ  .تسین  نتفگ  يارب  یفرح 
؟ منک اشامت  ار  خیرات  نتخوس  يا ، هتخورفا  هک  یمّنهج  رد  ای  مبوکب  ياپ  ار  تا 

! دنک ناهنپ  شیوخ  رد  ار  وت  دیاب  هک  ینیمز  تشونرس  تسا  كاندرد  هچ  .تسا  هداتفا  تدیلپ  تروص  زا  باقن 

ياه سفن  نینط  .تلد  رد  متـس  زا  یقالـش  رـس و  رب  بیرف  زا  يراتـسد  اب  يا ؛ هدرک  لامیاپ  ار  كاخ  ياه  مشچ  هفوک ، اـت  هرـصب  زا 
اهرمش هناش  رب  تا  یشکندرگ  راگزور  تشذگ  رگید  .دوب  دنهاوخن  وت  هاگهانپ  تاملک ، .منک  یم  سح  هرامالاراد  رب  ار  تمومسم 

.اه حیرش  و 

.دش دهاوخ  هدیرب  دوب ، مالسلااهیلع  بنیز  مخز  رب  یکمن  نوچ  هک  دیلپ  نابز  نآ  زورما  هناجرم ! رسپ  لیابق ! ياعدم 

.درک یهاوخن  زاب  يا ، هدناشن  رتسکاخ  هب  هک  یناهج  رب  ار  شیوخ  ناوتان  نامشچ  هاگ  چیه  رگید 

.نک عادو  نیگنر ، نیگنن و  ياهایؤر  مامت  اب  دنبب و  ار  تیاه  مشچ 
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.درک دهاوخن  ردکم  ار  هار  رد  ياه  میسن  رطاخ  تا ، یمس  ياه  سفن  هاگ  چیه  رگید  هرصب  ات  هفوک  زا  هفوک ، ات  هرصب  زا 

.تسا يراج  اه  هیواز  مامت  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  يوب  نیبب ! .یتشادنرب  تروص  زا  باقن 

اب راو  یلع  هک  ار  مالـسلااهیلع  بنیز  نادیواج  روش  یمهف  یم  بوخ  .دـشکب  تریز  هب  ماقتنا ، نیدالوپ  ياه  هجنپ  ات  یتسارآ  تخت 
ریز هب  ناطیـش  مچرپ  نوچ  ار  تهایـس  هیاس  .تسا  هدنامن  كانمن  ياه  هداج  رب  وت  زا  يدر  .تفوک  یم  تا  هدرگ  رب  تاملک ، قالش 

.دبات یم  هناقشاع  هفوک ، بات  یب  دیشروخ  کنآ  دنا و  هدیشک 

.تخاس دهاوخ  تا  هدوسرف  نورد ، زا  يدبا ، یسوباک  لثم  ناریسا ، ياه  هزاّمج  گنز 

، تنت تارذ  .تسا  رازیب  وت  زا  وت  حور  .رادرب  شیوخ  رس  زا  تسد  .درک  دهاوخن  شوماخ  ار  تناج  رد  هتخورفا  شتآ  یبالیـس  چیه 
.تسا دنوادخ  قولخم  نیرت  تخبدب 

.دابآ گرم  یلاوح  رد  تنتخات  تصرف  تشذگ 

.تسا نایاپ  هب  ور  راومهان ، ياه  هداج  رب  تا  هدوهیب  ياه  هسرپ 

.تشادنپ دهاوخن  دوخ  زا  ار  وت  يا  هلیبق  چیه  رگید 

.دنک یم  لدب  يا  هدش  رتسکاخ  راز  هروش  هب  ار  مناهد  وت  کیرات  مان  .تسین  نتفگ  يارب  یفرح 

! تسا نیگنس  میاه  هناش  رب  وت  مان  زا  تئارب  یتح  رادرب ! مرس  زا  تسد 

.تساهرجنخ ضرعم  رد  تخاتسگ  يولگ 

نیـسح يوب  ادرف  تسا و  نازوس  تخـس  یبنیز  هآ  باتفآ  ایند ! ياه  میخژد  مامت  هیاس  متـسه ، وت  اـب  .نزب  ار  تیاـپ  تسد و  نیرخآ 
.تفر دهاوخ  ارف  هنارفولین  اهراوید ، نیا  مامت  رد  مالسلا  هیلع 

ییاضر هدیمح  / تکاله بادرگ 

ار خزود  ياـه  هلعـش  اـهنت  هک  دـهد  یم  ینفع  يوب  تندـب  هرذ  هرذ  دـنناوخ ، یم  شیوخ  هب  هناـبات  یب  هچ  منهج  ياـه  هلعـش  ار  وـت 
.تفریذپ دهاوخن  زین  كاخ  یتح  ار  وت  دنک ، یم  رت  نازوس 

.دراد هنیرید  یتبسن  يدوبان  راز  هلعش  اب  اهنت  دشک ، یم  هجنپ  تدبلاک  رد  هک  یسیلبا 

.دنچیپب شیوخ  رد  ار  وت  ات  يدوبان  ياهراز  هروش  زج  رفک ، ياه  بالات  يا  هتشذگ  چیه  زا 
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شوگ دناشاپ ؟ یمن  مه  زا  ار  ترکیپ  ایآ  زوسناج  درد  نیا  يونش ؟ یمن  ار  بنیز  يادص  مسجم ! سیلبا  كاخ ، زا  یتح  هدش  هدنار 
یگتـسبلد مامت  .دیآ  یم  دورف  ترـس  رب  یکتپ  نوچ  تقیقح ، يادص  .يوش  یم  مگ  لطاب  ياه  هار  هروک  رد  يریگ و  یم  ار  تیاه 

ياه تسد  اب  هک  ییاه  هثداح  یخلت  نونکا  تخادـنا و  تکاله  بادرگ  هب  هنوگ  نیا  ار  وت  هک  یتخت  جات و  دـنا ، هتفر  نیب  زا  تیاه 
؟ دناوخ یم  شیوخ  هب  ار  وت  هچیرد  مادک  خزود ، زج  .دنک  یم  ینیگنس  تیاپ  رب  يریجنز  نوچ  داتفا ، قافتا  وت  موش 

.دنا هدرک  هناخ  تهاگن  هیواز  ره  رد  سیلبا  رازه 

یگدرشف رد  یتح  تساه ، متس  همه  هصالخ  هک  تدیلپ  ياه  تسد  تا و  یصاع  حور 

.دش دهاوخن  هتفریذپ  كاخ 

یمن ینیگنـس  يراوید  چـیه  رب  تا  هیاس  درک ، دـهاوخ  درخ  زینار  تا  ینیرفن  ياه  ناوختـسا  یـشک ، یم  شود  رب  هک  هانگ  زا  يراب 
تمادـن ياه  قالـش  ریز  هملک  هملک  ار و  وت  دوش  یم  هدوشگ  نیرفن  هب  ناهد  اهرازه  تمان  همادا  رد  اهنت  هک  نانچ  نآ  یتسین  .دـنک 

.تسا هدنامن  یقاب  وت  زا  يدر  یتح  یشاپ ، یم  رف  مه  زا  خیرات 

.تمان هک  نانچ  نآ  تسا ؛ هدش  نفد  اهراز  نجل  رد  تتخت  جات و 

.تسا هدمآ  دنب  تدنت  نابز  هک  نانچ  نآ  دشک ؛ یم  هنابز  تیارب  شتآ ، نیرت  نازوس  تسا ، هدنامن  روبع  يارب  یتصرف 

.تسین يا  هدنهد  يرای  تسد  چیه  ار  وت 

دوخ هک  یـشتآ  در  وت  هوکـش و  هب  دخرچ  یم  نایـسدق  ناهد  رب  نامـسآ ، تفه  رد  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  دـنلب  مان  يونـش  یم 
.تسا خیرات  هرابود  تایح  تا ، يدوبان  يزوس و  یم  یچیپ ، یم  مه  رد  تزارد  رود و  ياهایور  اب  يا ، هتخورفا 

یقلاخ یلع  / میلا باذع  نیشن  مه 

.دنتسویپ لطاب  هب  دنتسکش و  قح  تمرح  هک  تسا  ینامدرمان  هیرک  دوجو  زا  ولمم  خیرات ، هایس  ياه  ناتسروگ 
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ار هنامز  نامز و  دندز و  قح  گنر  ار  لطاب  لطاب و  ار  قح  هک  تسا  یناتریس  سیلبا  موش  روضح  زا  ردکم  زونه  نامز ، ياه  هچیرد 
.دندرب ورف  هتسکش  ياه  تمرح  گوس  رد 

.تسا ناملاظ  هتخیسگراسفا  نسوت  ملظ  نایاپ  یهلا ، تبهوم  نیا  گرم ، اما 

.دوش یم  هدیچرب  ناطیش  يزات  هکی  طاسب  دسر و  یم  ارف  گرم 

.دوش تربع  ار  نارگید  ات  دعلب  یم  شیوخ  نطب  رد  ار  هدولآ  ياه  تسد  مامت  دسر و  یم  ارف  گرم 

؟ دریگن هلصاف  ایند  تورث  ماقم و  زا  تا  هدولآ  نماد  ات  يدناشن  نوخ  رد  ار  نآرق  حور  یتقو  درک ، یهاوخ  هچ  وت  اما 

یکیرات رد  ناهج  هک  دیما  نیا  هب  یتسب ، نیطایش  هدارا  هب  ار  قشع  رون و  ياه  هچیرد  وت 

.دوش رو  هطوغ  متس 

.دریذپ نایاپ  شلیدب ، یب  شبات  هک  دیما  نیا  هب  يدناشن  هایس  يربا  سپ  رد  ار  دیشروخ 

رد ار  یبوخ  یتساوخ  يدرک ؛ تتوخن  ربـک و  نازخ  شوختـسد  ار  تیونعم  راـهب  يدـیزای و  تراـسج  تسد  تاسدـقم ، تحاـس  هب 
.تلامعا تنیز  ار  یتشز  نومیمان  هایس و  رهوگ  ینک و  راتفرگ  تعمط  ریجنز 

هب تیانج  همه  نیا  زا  ار  ناطیـش  هک  دش  هدولآ  ادخ  يایلوا  نوخ  هب  ردق  نآ  تا ، ییابیز  اب  انـشآان  ناتـسد  نیطایـش ! دـنزرف  يا  هآ ،
.یتخادنا تشحو 

دیواج دـبا  اـت  هثداـح  نیا  هک  تسا  هدـشن  هدودز  خـیرات  رتفد  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نادـنزرف  رب  وت  ملظ  راـثآ  زونه 
.دوب دهاوخ 

.درک دهاوخ  شیوخ  میلا  باذع  نیشن  مه  ار  ناسکان  مامت  یهلا ، راهق  تسد 
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نیدوقفم ارسا و  زا  لیلجت  زور 

هراشا

هبنشود

دنفسا 1383  3

مرحم 1426  11

Feb.21.2005

ییاضر هدیمح  / اهر ناگدنرپ 

وناز هب  مادک  چیه  ار  امش  يدامتم ، ياه  بش  هن  دوکر  هن  ار  امش  هتسب ، ياه  هچیرد  هن  سفق  هن  ار  امش  ناتـسمز ، هن  زیئاپ ، هن  ار  امش 
.دروآ دهاوخن  رد 

تـشپ رد  هک  دنیامـش  زا  ییاهدامن  دنوش ، یم  وحم  رود  ياه  هنارک  رد  دنریگ و  یم  لاب  یهانتیال  ياه  قفا  رد  هک  اهر  ییاه  هدـنرپ 
.دنیاشگ یم  لاب  زین  نادنز  ياه  هلیم 

یم راودور  هـچ  تفـشآ و  یم  ار  ناـمیخژد  یگدوـلآ  باوـخ  ناـت ، هدـش  تـشم  ياـه  تـسد  دـیدز و  یم  داـیرف  هـک  اـهزور  هـچ 
هتـشاد ار  ناتندرک  اتـسیا  يارای  یتسد  چیه  هک  نآ  یب  دـیبوکب ، ندـنام  ياه  هرادـج  رب  رـس  هک  نآ  یب  نامز ، رتسب  رد  دیدیـشورخ 

! دشاب

.دراد ار  ناتیناحور  تمظع  شیاجنگ  ام  نهذ  هن  تسا و  تافیصوت  نتشون و  هب  رداق  ملق  هن  خیرات ! نادرم  ربا 
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زیرکاخ و رد  ناتناردارب  رکیپ  هراپ  هراپ  هکت و  هکت  یتح  هار ، هب  مشچ  نیمزرس  نیا  اهنت  هن  دنز ؛ یم  دایرف  ار  امش  روشک ، زا  هراپ  ره 
.دننز یم  دایرف  ار  امش  نیم ، نیدایم 

؟ دینک راد  هناشن  ار  شیوخ  یناشن  یب  هک  دیا  هدوشگ  لاب  یک 

؟ دوش یم  ناتنامزر  مه  نوخ  گنرمه  ناتدنب ، یناشیپ  مارتحا  هب  بورغ  ره  نامسآ ، هک  دیا  هدوشگ  لاب  اجک 

.موبوزرم نیا  داقتعا  رد  دیا  هداد  هفوکش  هناراهب 

.دچیپب دوخ  رد  ار  ناتروبع  ياپ  دناوت  یمن  يریجنز  چیه  .نامز  مانمگ  ياه  هنارک  رد  هچ  سفق ، رد  هچ  دینک ؛ یم  زاورپ  زین  لاب  یب 
ات ناتروبع  ياه  نیتوپ  دشکب -  تراسا  هب  ناتیوربور  دیا ، هدرک  باختنا  هک  ار  يریسم  دناوتب  ات  درادن  ار  نیا  ییاناوت  يریجنز  چیه 

!- دولآ كاخ  هشیمه 

رد دنچ  ره  ریسم  ندیسر -  دیشروخ  ات  ریسم  تسامش -  ياه  ماگ  هتسیاش  ریسم ، نیا 

! دندرشف یم  هنیس  رب  ار  ناتسکع  باق  دنتخیر و  یم  کشا  هنابات  یب  ناتناردام  هک  اه  لاس  هچ  .نتفرگ  لاب  اهر  سفق ،

رب یمهرم  راظتنا ، يرهز و  ناشناج  ماک  رد  يربخ  یب  تفـشآ ، یم  ار  ناشباوخ  یماگ ، يادـص  ره  اـه ، بش  همین  هک  اـه  لاـس  هچ 
.ناشینارگن اه  لاس  ياه  مخز 

.دیشروخ مشچ  رد  مشچ  لالج ، رسارس  هوکش ، رسارس  اوأم ، نامسآ  زاورپ ، نامسآ  دیدوشگ ، لاب  هناباقع 

.ار ناتیاه  لاب  یگدوشگ  تمظع  ار و  ناتیگرزب  تسین  نتشون  هب  رداق  ملق  زونه 

.تخیر دهاوخن  ورف  ینافوت  چیه 

.درک دهاوخن  كاپ  كاخ ، نیا  هظفاح  زا  ار  امش  مان  یناراب  چیه  دیشک و  دهاوخن  شتآ  هب  يا  هقعاص  چیه 

.نیمزرس نیا  رواب  رد  دیا  هداد  هفوکش  هناراهب 

یناما مثیم  / رثالا دیواج 

؟ ترفس دماجنا  یم  اجک  هب 

؟ دسر یم  وت  زا  يربخ  یک  ات  میهد  یم  کیشک  ار  ناملد  هدک  تبرغ  تساه  لاس 
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.میشاب هتفگ  غورد  میسرت  یم  هک  میا  هداد  هدعو  نامدوخ  هب  میا و  هدرک  ادرف  زورما و  ردق  نآ 

.دنیوگ یمن  غورد  هک  اه  میوقت 

دبال دنا ، هدش  ریپ  رگید  اهرانا  هک  الاح  دندوب ؛ هچغاب  باوخ  رد  زونه  اهرانا  يدرگرب ، ملاس  ات  میتخیر  بآ  ترس  تشپ  هک  يزور 
.تسا هداتفا  دوگ  مه  وت  ياه  مشچ 

! دنا هدیشک  دق  دوز  هچ  ینادعمش  ياه  هناوج  درذگ ، یم  دوز  هچ 

! دزوس یم  ترسح  زا  نامیولگ  نام ، یگنشت  دوش  یم  رتشیب  زور  ره  اما  تسا ، یناراب  هشیمه  نام  هناخ  ياوه  بآ و 

! تسا هدیراب  ناملد  يور  فرب  يراگنا  دنک ؛ یم  ینیگنس  هرجنپ  تشپ  ياه  فرب  وت  نودب  نک  رواب 

.دنا هدمآ  نییاپ  نامرس  يالاب  ات  ریگلد ، ياهربا 

! ندوبن هرطاخ  تسا  هدنهد  رازآ  ردقچ 

اه ینادعمـش  رب  راو ، هتـشرف  دـنرادرب و  شاپبآ  ات  دنتـسه  اجک  تیاه  تسد  .تسا  هداتفا  ناـمناج  هب  سوریو  لـثم  یگنتلد  راـظتنا و 
.دنروخ یمن  بآ  ام  تسد  زا  رگید  اه  ینادعمش  دنرابب ،

ار هام  نابز  ام  تسا - ؟ هداتفا  ضوح  هاچ  رد  هک  دنسرپب -  ار  هام  لاوحا  دننیشنب و  ناویا  ياه  هلپ  يور  ات  دنتـسه  اجک  تیاه  شفک 
.میمهف یمن  ار  نیمز  توهرب  هب  نامـسآ  جوا  زا  ندرک  طوقـس  .میمهف  یمن  ار  بآ  يور  رب  هام  ندـش  هکت  هکت  ياـنعم  میمهف  یمن 

هدنخ تسا و  هدرک  تداع  یهایـس  هب  نامیاه  مشچ  ام  دـنیامیپب ؟ بش  ياه  هداج  يور  ار  دیـشروخ  در  ات  دنتـسه  اجک  تیاه  مشچ 
؟ دنشاپب هناخ  يوسراچ  هب  ار  یگدنز  روش  ات  دنتسه  اجک  تیاه  هدنخ  تیاه ... 

وت سپ  دـشخب ؛ یم  نامتایح  تا  هرطاخ  دریگ و  یم  سای  يوب  ناماه  سفن  میرب  یم  هک  ار  تمان  وت  ندـش  « رثـالا دـیواج   » ناـمز زا 
تدوخ وت  .میا  هدش  مگ  هک  مییام  يا ؛ هدـش  دوقفم  هک  یتسین  وت  نیا  .يا  هتفر  رتارف  مه  نیمز  ياه  هنارک  زا  وت  يا ؛ هدـشن  دوقفم » »

زا وت.میدـنام  ریـسا  نامدوخ  هلیپ  رد  اـم  يدیـسر ، ادـخ  هب  يدـمآ ، نوریب  تدوخ  زا  وت  میدرک ، شومارف  ار  ناـمدوخ  اـم  یتفاـی ، ار 
.میا هدیسرن  زونه  ام  یتشذگ ، تشهب  ياه  هزاورد 
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تنابزیم تسا  هدوب  زیزع  هچ  دناد  یم  ادخ  .میروخ  یم  هطبغ  میروخ ، یمن  هصغ  رگید  اما  درذگ ؛ یم  تندـماین  زا  هک  تساه  لاس 
! يا هتشگنرب  زونه  هک 

زومایب هناورپ  قشع ز  رحس  غرم  يا  »

دماین زاوآ  دش و  ناج  ار  هتخوس  ناک 

دننایعدم شبلط  رد  ناربخ  یب  نیا 

« دماین زاب  يربخ  دش  ربخ  هک  ار  نآ 

ییازریم دیعسدمحم  !/ نازونه ات  اهزورید  يا ز 

روآ لد  زا  نونج ، زا  يرگید  هصق 

! روالد نازونه  ات  اهزورید  يا ز 

هم يوس  نآ  رد  حبص ، کی  دندوب  هتفگ 

رتوبک نوچ  بش ، كاردا  زرم  زا  یتفر 

تفر ورف  شتآ  نتم  رد  هک  بش  کی  حبص 

رّونم راشتنا  زا  رپ  بش  کی  حبص 

اهاپ ّدر  نیرخآ  اب  هک  بش  کی  حبص 

رگنس مشچ  زا  رود  يدش  هناوهآ 

يدوبن رگید  دنتشگ  هچ  ره  نآ  زا  دعب 

رگید وت  زا  دوبن  ییاپدر  نآ  زا  دعب 

مه اب  دروخ  هرگ  تنابش  کی  کی  دعب ،

رسارس تیاهزور  دش  کیرات  دعب 

مالسلااهیلع ارهز  هودنا  شوماخ  ياه  بش  لثم 
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مالسلا هیلع  ردیح  ياه  مغ  دولآ  مغ  هاچ  لثم 

مالسلااهیلع بنیز  مالسلا و  هیلع  داجس  نابیرغ  ماش  لثم 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  کیرات  نادنز  لثم 

دنزرف يایور  دنام ، يرتسکاخ  وت  یب 
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رسمه نامشچ  دیکشخ ، هداج  رد  وت  یب 

درک یم  رذن  يا  هعمج  بش  ره  رد  وت  یب 

ردام وت  يارب  ار  شدوخ  ياه  مشچ 

درک یمن  رواب  هناخ  هدید  اه  لاس 

رد نیا  رب  هرابود  دتفیب  وت  هیاس 

تبرغ دمآ ز  مه  اب  نهریپ  فسوی و 

! ررکم راهب  يا  نهریپ ، زا  رت  شوخ 

میدیرتسگ قفا  ات  ار  وت  زاوشیپ 

رپرپ ياه  لگ  یشرف ز  وت  ياپ  شیپ 

یتفرگ نادیهش  زا  غارس  يدمآ و 

رّطعم روضح  نآ  زا  نارامج و  زا 

دنتفرگ هم  زا  یگنر  مه  زاب  يدمآ ،

رّدکم ياه  هشیش  نوچ  وت  ياه  مشچ 

دنراذگ یم  اهربا  همه  نک ! مک  هیرگ 

رس تا  هنابیرغ  ياه  هناش  رب  زاب 

یناوخب ار  وا  مان  رگا  نک ! مک  هیرگ 

رت ناوج  تتارطاخ  مه  زاب  دوش  یم 

ار تتبرغ  دهد  الست  ات  نامسآ 

! ردارب دراذگ ، یم  تا  هناش  رب  تسد 

درادن نایاپ  هک  ار  یتبرغ  هصق 
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رواب خیرات  درک ، یمن  يدوبنرگ 

يدیرد تبرغ  لصف  رد  هک  ار  يا  هماج 

.رشحم يارحص  هب  دهاوخ  دوب  تتیار 
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ییازریم دیعسدمحم  / باتفآ

اهربا يوس  نآ  رپ  لاب و  دیشک  ییوق 

اهربا يوس  نآ  ردب  رد  بیرغ و  دش  مگ 

درم نیمز  یهایس ، توکس و  مدنام و  نم 

اهربا يوس  نآ  رد  باتفآ ، دوب و  وا 

تس یگدنز  ناراب  تراشب  زا  ییایؤر 

اهربا يوس  نآ  رت ، مشچ  ود  هناسفا 

ما هتسشن  یهوک  هلق  يور  تسیرید 

اهربا يوس  نآ  رظن  منکفیب  دیاش 

: نم هوک و  هوک  نم و  مینز  یم  دایرف 

اهربا يوس  نآ  ربب  ارم  ادخ ، يا  هآ 

ادخ دسر  یم  رگم  هآ ...  هآ ...  هآ ...  هآ ... 

اهربا يوس  نآ  رو  هلعش  ياه  هآ  نیا 

كاخ دیما  يا  وت  مرادن و  رپ  لاب و  نم 

...اهربا يوس  نآ  رگم  يوش  یمن  ادیپ 

يوسوم همطاف  هدیس  / نادیهش لاح  هب  اشوخ 

کیژام اب  زبس  ياوقم  يور  هتشون 

کیربت ناتدورو  نهیم ! هب  دیدمآ  شوخ 

( زاب دیآرد  ناور  هدرم  نت  رد  هک  ایب  )

کین ار  دوخ  لاف  راب  نیا  تردام  هتفرگ 
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اما دوبن  ردپ  متشگ  هک  هچ  ره  دعب ، و 

کیرات وا  مشچ  شیپ  ناهج  هک  مردام  و 

ناج اباب  هآ  راب  نیا  يدمآ  هن  یلو 

کیدزن زا  مدید  زاب  ار  وت  هک  دش  بوخ  هچ 

مخز زج  اه  لاس  یمامت  هک  وگب  ردپ 

کیرش وت  مغ  هرفس  رس  وت  اب  هدوب  هک 

! هآ یسانش ، یمن  ار  تدوخ  رهش  ردقچ 

؟ کیدزن نامسآ  رهش ، نیا  هب  دوبن  رگم 

تساخ یم  رب  هلمح  يدورس ز  هک  نیمه  رگم 

کیرچ رازه  اهربا  نیا  زا  دیکچ  یمن 

رهش نیا  ات  هتسکش  متارقف  نوتس  نوتس 

کیش ییاه  جرب  هب  هفایق  تسا  هتفرگ 

اج نیا  دنتسین  هک  نادیهش  لاح  هب  اشوخ 

؟ کیتسجل هلمح ، طخ  نم ، رگنس  تساجک 

ییازریم دیعسدمحم  / ینامسآ كاخ 

ار ینازخ  یب  غاب  نیمز ، ریز  هدید  هک 

ار یناهج  اه ، هشیر  رفس  زا  رت  ناهن 

دچیپ یم  زیرکاخ  نیمه  درگ  داب ، و 

ار یناهن  هصق  دنک  شاف  هک  رگم 

؟ دراد اهب  نامسآ  زا  مک  كاخ  هتفگ  هک 
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ار ینامسآ  كاخ  هنیآ  رد  نیبب 
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سونایقا لثم  تسا ، فرژ  تکاس و  تشد ، و  ... 

ار یناشکهک  هدروخ  ورف  هنیس  هب  بش  هک 

كاخ هنیس  هب  دز  گنچ  وا  ردام  ردقچ 

ار یناشن  هتخوس  نآ  زا  تفاین  یلو 

درس هلولگ  ات  دنچ  رگم  تفاین ، یلو 

ار یناوختسا  تشم  رگم  تفاین  یلو 

دید ار  يا  هلال  تشد ، فرط  نآ  دعب ، و 

ار یناوغرا  غاب  شرثا ، رب  تفای  هک 

دوخ تروص  هب  ردام و  بل  ود  دش  هچنغ  و 

ار یناهد  هتخوس  همجمج  درشف 

بورغ دنشک  یم  دولآ ، هم  رهش  يوس  هب  ... 

ار یناوراک  هلال  زا  هتخوس  تشد  ز 

تسا هداد  شرورپ  هک  ار  وا  تمارک  نیبب 

 ... ار یناوج  هلال  شا  همجمج  نوخ  هب 
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مالسلا هیلع  داجس  ماما  ترضح  تداهش 

هراشا

هبنش هس 

دنفسا 1383  4

مرحم 1426  12

Feb.22.2005

ییازریم دیعس  دمحم  / ینالوط ياه  هدجس  داجس 

! هدجس تقیقح  يا  داجس ! ماما  ای 

حیبست سفن  سفن  دـندیرفآ ، تاجانم  هبدـن و  زا  ار  وت  .لّکوت  عوضخ و  زا  تیدوبع ، کشا و  زا  دـندیرفآ ، شیاـین  هیرگ و  زا  ار  وت 
زا رگید  یتشهب  دنوادخ ، یمد  هدیپس  ره  يدوب و 

.دیرفآ یم  وت  شیاین 

.ناج دوب و  تمکح  هملک  هب  هملک  تحیصف ، نزح 

! دش ناقشاع  تاجانم  ياه  بش  سوناف  تتاملک  هنافراع ، هچ  .يدورس و  یم  ار  ناراب  هک  ماگنه  دوب ، وت  سیخ  هداجس  نامسآ ،

! داجس ماما  ای 

، میونش یم  ار  تا  یتشهب  رطع  وت ، هفیحص  هحفص  هحفص  رد 
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تا یباتفآ  یناشیپ  ندیسوب  ترـسح  رد  زونه  كاخ ، یتفر و  ینالوط ! ياه  هدجـس  داجـس  لامج ! هنیآ  يا  شیاین ! يراج  سفن  يا 
.تسا هدنام 

؟ درک مومسم  ار  تیاه  سفن  نشور  همشچ  یسک  هچ  رثوک ! لالز  زا  يا 

؟ درواین بات  ار  ایرد  روضح  ریقح ، بادرم  مادک 

؟ دندیشچ نآ  زا  زین  تناردپ  هک  تشاد  یمعط  هچ  تداهش  دهش 

يدابآ دوواد  هموصعم  / هوکشاب ياه  هدجس  هرطاخ 

دوخ و ياه  شـشخب  زا  ار  ام  نک  يزور  دوخ و  باذع  زا  ار  ام  هد  ناما  تمـشخ و  زا  هد  هانپ  ترکذ و  هب  راد  لوغـشم  ار  ام  ایادخ  »
سرت ار و  نآ  هب  لمع  ار و  ریخ  راک  نم  هب  نک  ماهلا  منکن و  تینامرفان  ات  هد  هبوت  قیفوت  ارم  ایادـخ ! .دوخ  لضف  زا  اـم  رب  نک  ماـعنا 

(1)« نیملاعلا بر  يا  يراد  ما  هدنز  ات  زور  بش و  رد  ار  وت  زا 

اب شـسدقم  ياـه  همزمز  هک  یـسک  .دـنوادخ  یحو  مجرتـم  دوب و  ناگدـننک  تداـبع  تنیز  هک  تسا  يدرم  تاـجانم  يادـص  نیا 
ینالوط لحم  شدنلب ، یناشیپ  یهلا و  راونا  هفیحـص  شبلق ، .درک  یم  ینـشور  روش و  زیربل  ار  هنیدم  روک  توس و  ياه  بش  دوبعم ،

.شدنناوخ یم  نیدجاسلا » دیس   » هک تسا  هنوگ  نیا  و  اه ؛ هدجس  نیرتدنمهوکش  نیرت و 

نیمراهچ .تسوا  زاورپ  نیرخآ  یناشن  عیقب ، وا و  گرزب  ياه  جنر  همانسانش  اروشاع ،

.دش یم  ریثکت  دنوادخ  ياه  هناشن  نیرت  نشور  شنامشچ ، لالز  هنیآ  رد  هک  تسا  ادخ  لوسر  زا  دعب  راگدرورپ  تجح 

يولگ شنتسیز  ییوگ  دنتـسشن ، نشج  هب  ار  يرجه  لاس 61  زور  نیرت  هایـس  هک  ناـنآ  زیخ  تملظ  بلق  رب  دوب  يرجنخ  شروضح ،
! درشف یم  ار  یکیرات  نادنزرف  بیجنان 

.دنام یلاخ  شدوجو  ناشخرد  دیشروخ  زا  مرحم  زور  نیمهدزاود  قفا  تفر و  ماما 
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، مالـسلا هیلع  داجـس  هدرـشف  يولگ  هک  دننک  يراج  وت  دولآ  بت  كاخ  رب  ار  اروشاع  لاسرید  ضغب  وگب  ار  تنارتوبک  عیقب ! يا  هآ ،
.دزوس یم  البرک  رو  هلعش  ياه  همیخ  رد  زونه 

نیرت هراتـس  رپ  هک  دش  عیـسو  ینامـسآ  تا  هنیـس  یتفریذپ ، دوخ  رد  ار  كاپ  نینچ  يرکیپ  هک  زور  نآ  زا  دیـشروخ ! نفدم  يا  هآ ،
.دندش دلوتم  شدوپورات  رد  اه  ناشکهک 

.ناسنا ياه  جنر  تعسو  هب  دش  یخیرات  تمان  تفرگ ، مارآ  ترتسب  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  هک  ماگنه  نآ  زا 

.ما هتسب  لیخد  تبیرغ  ياه  مشچ  هبار  ممامتان  ياه  کشا  ما و  هدوشگ  ملد  تمس  هب  ار  وت  تبرغ  ياه  هرجنپ  تساه  لاس  نم ،

ناکدوک تا ، ینامـسآ  شوغآ  دـناوخ و  یم  عوضخ  هب  ار  اـهایرد  نیرت  شکرـس  تزیخ ، ناـفوت  توکـس  یتسه ! مشـش  لـیلد  يا 
.دنک یم  مارآ  ار  رهش  هنهرباپ  نایرگ و 

.دنرب یمن  رطاخ  زا  ار  تهوکشاب  ياه  هدجس  هرطاخ  اه ، هداجس 

.دنراذگ یم  مشچ  رب  دبا  ات  ار  تا  یتسرپاتکی  ياه  ماگ  تیدوبع ، ياه  هداج  دنزیخ و  یم  رب  تشیاتس  هب  نایشرع 

هدازرکاذ نیسح  دیس  / زوریپ ریسا 

رفاسم ار  وت  یبآ  چـیه  لـالز  رگید  .دزادـنا  یمن  تردارب  نازرل  ياـه  بل  یلاسکـشخ  داـی  هب  ار  وت  یکدوک  چـیه  یلاـسدرخ  رگید 
همع و تبرغ  یگیاس و  یب  ياه  هظحل  دای  رب  هفقو  یب  یناراـب  هب  ار  وت  يا  هزبس  لـگ و  چـیه  دـنک و  یمن  تردـپ  شطع  تارطاـخ 

.دنک یمن  رکش  ار  ادخ  تتراسا  ياه  هظحل  يارب  یسک  رگید  الاح  .دنک  یمن  راداو  تناهارمه 

هملک ره  رد  تنایاپ  یب  تلاسر  رطع  هک  يدوب  هدرک  لابند  ار  نوخ  نیا  ّدر  بوخ  هچ 

! دوب هدرک  ادیپ  نایرج  هبطخ 

.ماش مطالت  یب  بادرم  دمآ  یم  شورخ  هب  یتفگ و  یم  وت 

.بش رس  رب  دش  یم  راوآ  هنزور  یب  ياه  هدرپ  نیا  هنخر  ره  زا  تقیقح  باتفآ  يدناوخ و  یم  وت 

.دومیپ یمار  هلمج  کی  هلاس  لهچ  هار  تذوفن ، رپ  هاگن  ره  تراد و  ینعم  توکس  ره  یتح  یتسیرگ ؛ یم  يدنایرگ و  یم 
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رجز ربص و  زا  هک  یهرز  هدز ، هلبآ  ياپ  هتـسب ، ياـه  تسد  اـب  یمزر  یـشکب ؛ نمـشد  خر  هب  ار  تا  يزوریپ  هک  دوب  وت  تبون  ـالاح 
نازابرـس زا  يرگـشل  دنار ، یم  نامرف  باکر  زاهج و  یب  بکرم  رب  هک  يرادرـس  دییور ، یم  نابز  زا  هک  يریـشمش  دوب ، هدـش  هتفاب 

هناش هک  يرادـغاد  نانز  دوب ، هدـش  ناشتـسوپ  گنر  هب  ناشناردارب  ردـپ و  يازع  سابل  هک  یتخب  مد  نارتخد  هلاس ، کچوک 5 و 6 
یمرگ تنایب ، تردق  تناوناز ، تّوق  دوب ؛ وت  یـشوخلد  همه  هک  یهدنامرف  دندوب و  هداد  هیده  نارگید  یگنتلد  قیاقد  هب  ار  ناشیاه 

.تناگدید ییانشور  تلد و 

.دوب هتخادنا  ورف  ار  شیاه  هناش  تلاسر ، نیا  ینیگنس  هکلب  دنزرف ، هس  غاد  هن  هک  یهدنامرف 

یم تا  یهارمه  نایاپ ، یب  تاـملظ  نیا  ییانـشور  رد  یـسک  هچ  تقو  نآ  دـنام ؛ یم  غارچ  یب  غارچلچ  نیا  دوبن ، رگا  هک  يرادرس 
؟ درک

.دوب یلع  ياه  هبطخ  روآدای  شنخس  تبالص  اما  نز ، هچرگا  دوب و  يولع  یتمکح  هداز  شمالک ، ياوآ  هک  یهدنامرف 

.يا هتـشاذگن  نامیاهنت  هک  میناد  یم  درذـگ ، یم  ام  ياه  هظحل  بورغ  زا  تنامـشچ  باتفآ  هک  الاح  يور ، یم  يراد  هک  ـالاح  اـما 
نامهیم نامراکفا  هیاس  ردار  رون  هنادازآ  یتسناوت  یمن  هک  تسا  تسرد  دـندوب ، هتخادـنا  هلـصاف  نامروضح  ناـیم  هک  تسا  تسرد 

یب ياضف  رد  هناهب  ره  هب  هک  یشیاین  رد  تیاعد ، رد  تیاوجن ، رد  اما  يدوب ، توکس  قیاقد  نیشن  مه  ارهاظ  هک  تسا  تسرد  ینک ،
.يا هداد  نالیس  کیدزن  يراگتسر  يوس  هب  رون ، يوس  هب  ار  ام  یتشاد ، تراگزور  غارچ 

.تسا بوتکم  وت  شیاین  تاحفص  رد  مینادب ، دیاب  هک  هچ  ره 

.يا هتشاذگ  نامیارب  دیشروخ  يوس  هب  يزبس  ياپ  ياج  میرادرب ، میهاوخب  هک  یمدق  ره 

.زوریپ ریسا  يا  تسا ، مامت  ام  رب  تجح  تا  هفیحص  وت و  دوجو  اب  رگید 

شبات یلع  ربنق  / نخس راقفلاوذ  ماما 

.شتسرپ ماما  شیاین ، ماما  تسا ؛ قشع  ماما  مالسلا ، هیلع  داجس  ماما 

.غیرد ترسح و  ماما  هن  تسا ، غیلب  عاجش و  ماما  مالسلا ، هیلع  داجس  ماما 
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.دوب هتفر  شیراتسرپ  هب  داجس  هک  دوب  هفوک  رامیب ، دوبن ؛ رامیب  وا 

؟  هچ ینعی  نامیپ  تسنادن  هک  دوب  هفوک  رامیب ،

.دنا یجراخ  ربمایپ  تیب  لها  درک  یم  نامگ  هک  دوب  هفوک  رامیب 

.دوب هدمآ  ربمایپ  نادناخ  لابقتسا  هب  بوچ ، گنس و  اب  هک  دوب  ماش  رامیب 

.دوب هدروآ  افش  دوخ  اب  وا  .دشخب  افش  ار  رامیب  ماش  هفوک و  هک  دوب  هدمآ  داجس 

.تفوک ورف  هفوک ، نادجو  قرف  رب  دیشکرب و  ماین  زا  ار  نخس  راقفلاوذ  وا 

.دوب ناج  یب  هفوک  دوب ، ضیرم  هفوک  دوب ، باوخ  هفوک 

ینونج هچ  دیمهف  مک  مک  دمآ و  شوه  هب  ناهگان  هک  تفرگ  نخس  هنایزات  هب  نانچ  ار  ناج  یب  دسج  نیا  مالسلا ، هیلع  داجـس  ماما 
.تسا هتفرگ  نابیرگ  ار  نانآ  یتبیصم  هچ  تسا و  هدز  رس  نانآ  زا 

درک و ماقتنا  هب  عورش  نانآ  رگ  تمالم  نادجو  .تساخ  رب  نارگ  باوخ  زا  هفوک  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  رگزاجعا  نانخـس  زا  دعب 
: دنتسب تمالم  هنایزات  هب  ار  رگیدمه  ناج  مسج و 

«. دیناد یمن  دیدش و  هابت  ادخ  هب  »

هنیزوب ناگنیزوب و  عمج  رد  دـیزی ، كانفوخ  رابرد  رد  وا  تسا ، تعاجـش  ماما  تسا ، تماهـش  ماما  تسا ، نخـس  ماما  داجـس ، ماـما 
ماش کیرات  رکیپ  رد  ناشخرد  باتفآ  نوچ  وا  .درک  یعادـت  ار  راقفلاوذ  نینوخ  ياه  هرطاخ  دیـشک و  نورب  ار  نخـس  غیت  ناتـسرپ ،

وا .درک  هبنپ  ار  دـیزی  ياه  هتـشر  مامت  وا  درک  اوسر  ار  تفالخ  نیغورد  نایعدـم  وا  .تفرگرب  نانآ  ياه  کتروص  زا  باقنو  دـیمد 
: تفگ زاب  هنیدم  لها  هب  هنوگ  نیا  ار  ادهش  دولآ  نوخ  مایپ  هنیدم ، هب  تشگزاب  رد  وا  .درک  هفالک  ار  دیزی 

! مدرم

؟ دینک یم  يداش  ناتمادک  نیسح  لتق  زا  سپ 

؟ دوش یمن  هدرسفا  وا  دای  هب  لد  مادک 

؟ دزرو یم  لخب  کشا  تارطق  شزیر  رب  دراد و  یم  زاب  ار  دوخ  کشرس  مشچ ، مادک 

.دنتسیرگ نیسح  رب  ناینامسآ  نامسآ و  ایرد و  نایهام  ناتخرد و  نیمز و  اهایرد و 

! دیمد نخس  رکیپ  رد  ار  شیاین  قشع و  هک  داجس  ماما  رب  مالس 
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ناطابرآ هلبق  میهاربا  / تسا شوپ  هایس  هنیدم ،

! البرک خیرات  همادا  يا  ریخب ، رفس 

! نوخ شطع و  هیداب  رد  قشاع ، نانیشن  بش  نایرگ  ياه  مشچ  يا  ریخب ، رفس 

.اونین هتسب  تسد  رالاس  هلفاق  يا  ریخب ، رفس 

! اه هتسکش  هزین  نینوخ و  ياه  مَلَع  راد  هیزعت  يا  ریخب ، رفس 

ُهتأطو ءاحطبلا  ُفِرعَت  يّذلا  اذه  : » هک دنتشاد  ترواب  دندوب و  نامز  نآ  شاک 

« مرحلاو ّلحلاو  ُُهفرعَی  َتیَبلاو 

! هتسشن لگ  هب  تیاه  ماگ  نینط  زا  ءاحطب »  » مرگ ياه  هنوگ  يا 

! دننک یم  رخافت  رگیدکی  هب  مرح »  » و ّلح »  » و هبعک » ، » تا يراوگرزب  شیاتس  رد  هک  يا 

.خیرات يولگ  رد  تسا  ینارکوش  وت ، نتسیز  تارطاخ  يور و  یم 

.اه هچوک  یکیرات  رد  تا  هنابش  ياوجن  نوچ  دوش ؛ یم  مگ  اه  بش  یشوماخ  يال  هبال  رد  تیاعد ، ياه  تسد  يور و  یم 

.يوش تماما  گرزب  تلاسر  ثراو  ینامب و  هک  دوب  نآ  تحلصم 

.يزیرب اهرواب  يور  رب  ار  البرک  یگنادواج »  » و تیمولظم »  » دایرف هک  دوب  نآ  تحلصم 

دنداتفا و اهراز  هروش  يور  قشاع  ياه  هدنرپ  دنتسکش ، اهریشمش  دنداتفا و  اه  ملع  .دیسر  نایاپ  هب  نینوخ ، يرهظ  رد  اروشاع ، و  ... 
.داتفا نیدجاسلادیس )  ) وت ياه  هناش  رب  تلاسر ، راب  هظحل  نامه  زا 

رد اروشاع  ياه  هتفگان  دروخ و  یم  مقر  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  هتسخ  ياه  نابرض  رد  البرک 

.دریگ یم  رُگ  مالسلا  هیلع  ماما  هرجنح 

.درک یمن  رواب  دید و  یم 

.دیکچ یم  نوخ  اه  نآ  زا  هک  ار  نایفوک  هداد  لقیص  ياهریشمش  تسیرگ ، یم  نوخ  ودید  یم 
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؟ دننکش یم  يا  هظحل  رد  ار  نامیپ  رازه  دص  هک  دنتسه  یتلم  هچ  اه  نیا  ایادخ !

!؟ میتلاسر ناثراو  ام  هک  نیا  هن  ایآ 

!؟ تسام رطاخ  هب  شنیرفآ  هک  نیا  هن  ایآ 

اب ات  داتسیا  مالسلا  هیلع  ماما  .دشاب  امنهار  ار  هار  هدرک  مگ  مدرم  دناکتب و  هعماج  دوجوم  ناقفخ  رد  ار  خیرات  ات  داتسیا  داجس  ماما  و 
.دنک اپ  رب  رگید  ییاروشاع  دوخ ، ياه  هبطخ 

.دزاس يراج  اروشاع ، مایپ  یلاها ، رواب  رد  ات  داتسیا 

.دیرخ ناج  هب  شیاه  یخلت  مامتاب  ار  اروشاع  هک  وا  درک ؛ هدنز  ار  اروشاع  تلاسر  هک  دوب  نینچ  نیا  و  ... 

.دوب هدش  اروشاع  همادا  دوب و  هدروخ  مقر  اروشاع  رد  وا 

.تسا داجس  ماما  مرگ  ياه  تسد  ریذپان و  یگتسخ  ياه  مشچ  راد  هیزعت  هنیدم ، زورما ، و 

تسا نیدجاسلادیس  شوپ  هایس  هنیدم ،

! نینوخ ياه  مَلَع  راد  هیزعت  يا  ریخب ، رفس 
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یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  تشادگرزب  زور 

هراشا

هبنشراهچ

دنفسا 1383  5

مرحم 1426  13

Feb. 23 . 2005

یسوط اروح  / هشیدنا صاوغ 

هدیـشون و هعرج  هعرج  ار  یمالـسا  بادآ  قالخا و  .تسا  هتفای  هر  اه  یندیدان  ات  هتفای و  دادتما  دـنیب ، یم  مشچ  ات  تراکفا  نامـسآ 
.يدرک یم  هیده  ناگنشت  ناج  رب  ایرد  ایرد 

هب رـس  نارادیپس  نیرتدـنلب  هب  ار  دیـشروخ  لزنم  رـس  هتفرگ و  تسد  رد  یمالـسا  هشیدـنا  غارچ  دـیدرت ، کش و  دولآ  هم  ياضف  رد 
.يداد یم  ناشن  هدیشک  کلف 

هدناوخان میمرت  هب  تسد ، ارف  نآ  زا  هتفای و  تسد  دهعت  دیرجت و  بان  ياه  هلق  هب  یمهف ، جک  فارحنا و  مخ  رازه  ياه  هوک  سپ  زا 
.یتسشن یم  یمالسا  هفسلف  مالک و  ياه 

ار اه  هراتس  هتخود و  مشچ  نامسآ  بلق  هب  یتقو  رقحم ، هداس و  ياه  هناخ  یلگهاک  ياه  هنزور  نآ  يارو  زا  يدید  یم  هچ  یتسار ،
!؟ يدرک یم  دصر 

ص:67

هرامش 70 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 164زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


ياه هتـشر  یجالح  هب  يرمع  هک  تشاد  یتذـل  هچ  هشیدـنا  قامعا  رد  یـصاوغ  یتسار ! تقیقح و  روهظ  مک  ياه  هراتـس  مّجنم  يا 
؟ یتشاد ندیود  هزات  سفن  زونه  یتسشن و  شناد 

.دشورخ یم  دشوج و  یم  تا  هشیدنا  همشچ  زونه  دیرفآ و  یبالقنا  تتاداقتعا ، راوتسا  هرکیپ  نیشتآ و  بلق  نآ  ياه  هتشون  تسد 

!؟ یلوغشم قیاقح  ریسفت  هب  ملعلاراد ، نیمادک  رد  يرامش و  یم  ار  نامسآ  ياه  هراتس  هناخدصر ، نیمادک  رد 

وـسوس زونه  یمالـسا  نادنمـشیدنا  راونا  نایم  رد  تا  هشیدنا  غارچ  هک  نیبب  نک ، هاگن  یهلا ، فراعم  ینتفایان  تسد  ياه  هلق  نآ  زا 
.ددرگ یم  تسد  هب  تسد  دنز و  یم 

.تسا ینتفایان  تسد  وت  نهذ  نامسآ  هدنز و  وت  راکفا  ناسنا ، تیاده  تمدق  هب  زونه 

یقلاخ یلع  / سوت ياناد 

.دربن ياه  ههبج  يامرگ  يوب  ریشمش ، يوب  دهد ؛ یم  تدهاجم  يوب  تناتسد 

؟ دنک یم  هچ  تلامعا  یلجت  رد  هّللا  لیبس  یف  داهج  رمع  کی  يدوبن ؟ مزر  لها  وت  دیوگ  یم  هک 

.ار دوجو »  » ياه هناشن  مه  رد  زیرب 

! زیرب نامز  هدش  خرک  نهذ  رد  ار  تتاساسحا  ناروف  نک ! وجتسج  تا  يرهوج  هشیمه  ناتشگنارس  رد  ار  ملاع  رهوج » »

! ار ناهذا  دودحم  يایفارغج  شکب  شتآ  هب 

! ریگب هرخس  هب  تلاثم  یب  هوکش  اب  ار  اه  هوک  تبیه 

؟ تسا هدومیپ  ار  نامز  هرتسگ  تیادص ، كاوژپ  هک  يدروآرب  دایرف  خیرات  يانهپ  رد  هنوگچ 

؟ دنک یم  ریثکت  ار  باتفآ  رون و  تیاه ، هتفگ  نینط  هک  يدومیپ  ار  اه  هنیآ  ياروام  هنوگچ 

.دهد یم  تنیز  ملع  لها  زاورپ  تفاطل  هب  ار  هشیدنا  ياه  نامسآ  هک  تسوت  ياه  باتک  تاملک  تیفافش  زونه 

! شوجب زیخرب و  وجتسج ! زا  راشرس  ياه  مشچ  يا  ار ؛ تیاه  هتفگان  وگب  سوت ! ياناد  يا 
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؟ يدرکن يرپس  يریگارف  زا  لفاغ  ار  يا  هظحل  هک  يدید  ار  هتخانشان  هیواز  مادک  فراعم ! همشچ  يا 

؟ يدز الاب  تمه  نیتسآ  اه  یگریت  یمامت  ندرک  راکشآ  يارب  هک  یتفایرد  ار  هتفهن  هقراب  مادک 

ار یملع  تالماعت  يایرد  هک  تسا  وت  روضح  جومت  تسا و  رگ  هولج  وت  مان  ریدقت ، هدیچیپ  تاحفص  رد  زونه  ینشور ! رفسمه  يا 
.دنک یم  لدب  هدنز  هشیمه  يا  هصرع  هب 

.تسا هتشاداو  ّریحت  هب  ار  تفرعم  هدنکارپ  قاروا  هک  تسوت  يرصان » قالخا   » ییامن هولج  هب  نیزم  بدا ، لها  لفاحم  زونه 

نکفاوترپ ات  تدوجو  عمـش  تساجک  تا ؟ هدـنیوپ  هشیمه  نهذ  ياـه  ناـیرج  تساـجک  رمتـسم ! دـتمم و  ياـهوپاکت  نیـشنمه  يا 
؟ دوش خیرات  هفسالف  ياه  یکیرات 

؟ دش هتخیر  وت  دیاقعلادیرجت »  » هملک هب  هملک  طخ و  هب  طخ  رد  هک  تراکفا  هدولاش  تساجک 

هتخانشان وت  ریظن  یب  حرش  نودب  انیس ، نبا  تاراشا »  » هک هنوگ  نامه  دنرایـسب ؛ اه  هتخانـشان  هک  سیونب  ریگب ! تسد  هب  ملق  زیخرب و 
.دنام یم 

! تسا هدومن  یمخز  تالکشم ، لوات  ار  تروبع  ياپ  هچ  رگا  شکب ؛ ازارد  هب  نانز  مدق  ار  شیوخ  كولس  ریس  ریسم  زیخرب و 

! دهاجم يا  زیخرب 
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ادخهد همالع  تشذگرد 

هراشا

هعمج

دنفسا 1383  7

مرحم 1426  15

Feb. 26 . 2005

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / همانگوس نیرخآ 

! ریمم زین  وت  سک ، تس  هدرمن  رگ  »

نامب زین  وت  سک  تس  هدنامب  رو 

شوینب یبن  زا  یناملسم ، رگ 

« ناف اهیَلَع  نَم  ّلُک   » تیآ

مه زا  دلسگن  گرم  هلفاق 

« ناوج ریپ و  ینغ و  ریقف و  زا 

هب ار  ناج  ماشم  زورون ، رطع  دوش ، یم  رت  کیدزن  راهب  زورون و  هب  هچ  ره  هک  ییاهزور  دـش ؛ زاغآ  لاس 1334  دنفسا  زور  نیمتفه 
يزور دوب ؛ نیمز  ناریا  تایبدا  گـنهرف و  يارب  زور  نیرت  ینازخ  نیرتراـب و  ترـسح  زور ، نآ  اـما  دـناوخ ، یم  ارف  راـهب  يزبسرس 
يادـص گـناب و  هب  شهاـگن  دورـس و  یم  شیوـخ  يارب  ادـخهد »  » ار هماـنگوس  نیرخآ  هک  يزور  هودـنا ، زا  هدـنکآ  يزور  خـلت ،

.دننک شا  یهارمه  تیدبا ، قمع  هب  رفس  يارب  ات  دوب  نایناوراک 

! كاخ ینامسج  دبلاک  زا  رذگ  تسود و  ترضح  لاصو  زا  نامداش  تفر ؛ یم 
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! دنام دهاوخ  نیمز  رب  هار  ياه  همین  رد  ماجرفان و  هک  یگنسنارگ  شالت  زا  نیگمغ ؛

! اه نادنز  اه و  تناها  اه و  متس  اهدرد و  رد  اه ، یتخس  اه و  جنر  مامت  زا  ییاهر  رطاخ  هب  نامداش ؛

! دشاب هدش  نییزت  يدازآ ، لالقتسا و  ياه  نامرآ  اب  شراوید  رد و  هک  ینیمزرس  ندید  يارب  نیگمغ ؛

مرخ هرابود  دوش  غاب  نوچ  »

نیکسم دنمتسم  لبلب  يا 

رآ دای  هدرسف  يد  يدرس  زا 

« رآدای هدرم ، عمش  رآ ز  دای 

رد مه  یهاوخدازآ ، تسایس و  رد  مه  یـشزومآ ، ياه  ناکم  ناینب  فراعم و  سیردت  رد  مه  هشیدنا ، نتـشون و  رد  مه  دوب ؛ درم  و 
.یموب یمالسا و  فراعم  گنهرف و  تشادساپ  رد  مه  نامورحم ، تمرح  ساپ  یتسرپ و  نطو 

: دنتخادنا گنس  رایسب  شیاپ  شیپ  اهراب  هک  نآ  اب  دوخ ؛ ناوت  زا  رتالاب  یتح  دیشوک ؛

تسا رد  رطاخ  هب  يدرخ  زونه  »

تسد هدرب  نایکام ، هنال  رد  هک 

دیزگ یتخس  هب  ناس  نآ  مراقنم  هب 

دیهج مد  نآ  گر ، زا  نوخ  وچ  مکشا ، هک 

ناه :» هک دز ، ما  هیرگ  رب  هدنخ  ردپ 

« نایکام زا  زومآ  يراد  نطو 

یکی هک  يدای  یـساپس و  زج  دـسرب ، ناشیا  هبترم  نأش و  تمظع  هب  ات  تسا  فصو  روخ  رد  ناـیب  نیمادـک  ار  ناریا  نیتسار  دـنزرف 
«! بیدا  » يرگید دناد ، یم  شنامرهق »  » یکی قشاع ، يرگید  شدناوخ و  یم  فراع »  » یکی همالع ؛» ، » یکی دناوخ و  یم  شا  « وخد »

! راتفگ رادنپ و  راتفر و  رد  تقادص  همه  نآ  زا  تسام ، زورما  ساپس  تسوا ، مان  هتسیاش  هچ  نآ 
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یماج نمحرلادبع  تشذگرد 

هراشا

هبنشکی

دنفسا 1383  9

مرحم 1426  17

Feb. 27 . 2005

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / ناتسراهب ات 

دوع گنچ و  يادص  یناد  یم  تسیچ  »

دودو ای  یفاک ، تنا  یبسَح ، َتنا 

عامس قوذ  ناگدرسفا  رد  تسین 

دورس نیا  تستفرگ ، ار  ملاع  هنرو 

لایخ مهو و  لحاس  دهاز ، ياج 

« دوجو رحب  هقرغ  فراع ، ناج 

زا

، رهـش هب  رهـش  يوک و  هب  يوک  شناقـشاع ، يادص  هک  یناسارخ  دـیامن ؛ شناسارخ  هناور  هک  دوب  نینچ  شریدـقت  هلاوح  یکدوک ،
! دوب ماع  صاخ و  دزنابز  شنافراع ، يافص  دناوخ و  یم  شیوخ  هب  ار  فراع  ياه  ناج 

ریسم

ات دوب  زاین  لماک  یفراع  لباق و  يدرم  ار  هّطخ  نیا  ییوگ  دوب ؛ هدز  مقر  تاره »  » و ماج »  » هب ناهفـصا  زا  ناردـپ  ریدـقت  ار  شکولس 
.دشابن تفرعم  تمکح و  بطق  زا  یلاخ  مه  يرجه » مهن   » نرق رد  ناسارخ 

راطع لامک  هب  دیعسوب و  یناقاخ و  نافرع  هب  انیس  یلعوب  ورسخرصان و  تمکح  هب  ریصن ، هجاوخ  مایخ و  ملع  هب  يزور  هک  يا  هطخ 
رد یتح  هک  لیدب  یب  نانچ  نآ  دوب ؛ افرعلا » متاخ   » و ارعـشلا » متاخ   » هک دیلاب  یم  یـسک  نتـشاد  هب  دـیاب  زورما  دـیلاب ، یم  يولوم  و 

.دشاب هتشادن  تفرعم  ملع و  مالک و  رد  يدننامه  ریظن و  برع ، مور و  كرت و  دالب 
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یهلا ناـهج  یلجت  زج  هاـگن ، هدـینادرگن و  اـه  ییاـبیز  شیاتـس  هب  زج  ناـبز  هک  دوـب  هدرک  هشیر  ناـنچ  شناـج  رد  تفرعم  لاـمک 
! دوب هدوشگن 

تسین يزیچ  ناهج  ود  رد  ادخ  ریغ  ادخ  هب  »

تسین يزیچ  ناشن  مان و  همه ، تسا  ناشن  یب 

تسادیپ ین  رگو  وت  باجح  تسوت  یتسه 

« تسین يزیچ  ناهن  هدرپ ، نیا  رد  تسود  زج  هب  هک 

نافرع

! تسا لامج  هنییآ  رد  لامک  تدحو  شدیاصق »  » تمکح لامک و  هنییآ  رد  لامج  ترثک  یلجت  شتایلزغ » »

راگزور

! تسشن اشامت  هب  شا  « ناتسراهب  » رد ار  تمکح  زردنا و  دنپ و  ياه  هناراهب  مامت  ناوت  یم  هک  دیرورپ  ناماد  هب  یفراع  ناسارخ ، رد 

ناوت یم 

! دید شتفرعم  گنروا » تفه   » هنییآ رد  ار  قشع  رهش  تفه 

ناوت یم 

! تشاد او  یتوهال  صقر  هب  شتایلزغ »  » اب ار  لد  برطم  هوکشب ، یعامس  رد 

اخیلز فسوی و  ات  نونجم  یلیل و  زا  صوصنلادـقن ،»  » ات سنالا  تاحفن  زا  تاعطق  تاـیعابر و  اـت  اـه » عیجرت  دـیاصق و   » زا ناوت  یم 
، هعطق هب  هعطق  تیب و  هب  تیب 

هوکش

! دوتس ار  شهاگن  یشیدنا  فرژ  ملق و 

وت لد  غرم  هک  راد ، يوق  شیوخ  تمه  »

دسرن اقنع  لزنمرس  هب  لاب ، نیدب  زج 

رحب هک  قشع ، ینشاچ  بلط  ریپ  مد  زا 
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« دسرن ارحص  هب  ربا ، ددم  یب  وا ، حشر 

زا

مرح ات  ناـفرع ، راگدـنوادخ  مرح  زا  «، » فجن ـالبرک و   » و ناتـسدرک » اـت  ير   » زا ورم » دنقرمـس و   » اـت تاره  زا  تاره ،»  » اـت ماـج » »
هب هداهنن ، مالـسلا  هیلع  يولع  تفرعم  ناتـسآ  هب  رـس  ات  ددرگ  لصاح  دوصقم ، دـصقم و  يوک و  مارحلا ، هّللا  تیب  هبعک ، راگدـیرفآ 

! دورن هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  تبرت  یگزویرد 
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تشگ و تفر و  .دـنزن  هلالج  لج  تسود  ترـضح  ناتـسآ  تدارا  هقلح  رد  تسد  هدیـسوبن ، مالـسلا  هیلع  یلع  ییایربک  هاگراب  اـت 
هب نتـسویپ  هک  ینایاپ  دیناسر ؛ نایاپ  هب  تفرعم ، دابآ  تریح  رد  ندـش  وحم  اب  ار  كولـس  هلحرم  نیرخآ  تشگزاب و  درک و  ترایز 

.تسوا يراوج  مه  تمعن  ياقب  تسود و  ترضح  ياقل 

لاس

كالفا هنارک  یب  هب  كاخ  ضیـضح  زا  یماج ، دمحا  نب  نمحرلادـبع  نیدـلارون ، ارعـشلا ،» متاخ   » حور دـسر و  یم  ارف  يرمق   898
.داب ناغارچ  هشیمه  شدای  نامسآ  داش و  شحور  .دنک  یم  زاورپ 

شبات یلعربنق  / سنا تاحفنزا  راشرس  یناتسراهب  یماج 

زا تسا  يرعاش  وا  .دز  كاخ  رب  ار  شماـج  لاس 868 ، رد  تفرگ و  تسد  هب  نادـکاخ  نیا  رد  ار  تایح  ماج  لاس 817 ، رد  یماج 
نیزا دوب ؛ هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  يدعـس  لزغت  ظفاح و  روش  يولوم و  قشع  ییانـس و  تمکح  وا  .يرد  نابز  میکح  نارعاش  لـسن 

رد یماج  .تشاگن  یسراف  بدا  ناتسراهب »  » رد گنروا » گنر و  تفه   » اب ار  سنا  تاحفن  وا  .دنا  هداد  بقل  ارعشلا » متاخ   » ار وا  ور 
لمع هماج  ار  ششقن  هیدنبشقن »  » کلس

.دناشوپ

وا

حوـل رد  ملق  هک  تشاد  رواـب  وا  .تشادـنپ  یم  نتـسیز  هدنیارـس  هناـگی  ار  ملق  وا  .تشادـنپ  یم  ینتـشاگن  مـلق ، هیاـس  رد  ار  نتـسیز 
: زیگنا تفگش  هدیرفآ  کی  نانوچ  .سدقم  هفیظو  کی  نانوچ  تشاد ؛ ساپ  ار  ملق  دوب ، ات  ور  نیزا  .تسا  دنمجرا  یسب  ظوفحم ،

تسا ملق  تردق  هداز  نیلوا  »

« تسا مقر  کی  ناهج  ود  شکون  هک ز 

یماج

رد دوتـس و  تشاد ، جرا  ار  رهگ  نیا  وا  .تسناد  یم  رـشب  رهوگ  نیرترب  ار  یگدازآ  وا  .رعاـش  هدازآ  کـی  دوب و  هدازآ  رعاـش  کـی 
.تسا نازرا  دـشاب  نارگ  هچ  ره  یگدازآ  رهگ  ياهب  یماج  رواب  هب  .تشاذـگ  راگدای  هب  اـم  يارب  دورـس و  شرعـش  عرـصم  عرـصم 

شک تنم  دیابن  يا  هناهب  چـیه  هب  هدازآ  کی  .داهنن  فک  زا  يا  هناهب  چـیه  اب  ار  نآ  دـیاب  .تسا  زیچ  ره  زا  رت  نوزفا  رهگ  نیا  ياهب 
: دوش نانود 

ص:74

هرامش 70 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 164زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


ندرک دالوپ  رد  هنخر  نادند  هب  »

ندیرب اراخ  رد  هار  نخان  هب 

راسنوگن نادشتآ  هب  نتفر  ورف 

ندیچ هراپ  شتآ  هدید  کلپ  هب 

راب رتش  دص  نداهن  رس  قرف  هب 

ندیود برغم  بناج  قرشم  ز 

دیامن رت  ناسآ  یماج  رب  یسب 

« ندیشک نانود  تنم  راب  ز 

رعش تسا ، قشع  رعش  تسا ، یگدنز  رعش  یماج  رعش  تسا  تایح  رعش  یماج  یگدنز 

یگدادلد

.تسا صالخا  رعش  تسا ، افو  رعش  تسا ،

رعش

کـشا تسا ، شالت  تسا ، وپاکت  تسا ، تکرح  تسا ، شبنج  تسا ، تایح  تسا ، روش  تسا : یگدـنز  دوخ  دـننام  تسرد  یماـج 
.تسا ناتسلگ  و  تسا ، تشد  تسا ، هوک  تسا ، ناراب  تسا ، ربا  تسا ، دنخبل  تسا ،

رعش

.تسا سنا » تاحفن   » زا راشرس  ناتسراهب »  » کی دوخ  یماج 
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همظعم هکم  هب  سدقملا  تیب  زا  ناناملسم  هلبق  رییغت 

هراشا

هبنشود

دنفسا 1383  10

مرحم 1426  18

Feb. 28 . 2005

هدازرکاذ نیسح  دیس  / ...هلبق نیمه  يور  هب  ور 

توکـس و زا  رپ  یقیاـقد  .سدـقملا  تیب  میوگ ، یم  ار  هلبق  نیمه  میدوب ؛ هدـنارذگ  ار  یتخـس  ياـه  لاـس  هچ  هلبق ، نیا  يور  هب  ور 
هس تعامج  هوکـش  .تسود  اب  انعم  مامت  هب  یتولخ  .نارگید  مرحمان  هانگ  زا  رود  یـشیاین  .ینارگن  بارطـضا و  زا  رپ  یتاظحل  ربص ،

دـندوب و زیربل  ترفن  زا  هک  ییاه  مشچ  ربارب  رد  زامن  .دـندرک  یم  رورم  ار  ناـشزامن  ریبکت  ناگتـشرف  زا  یجوم  هک  هرفن  جـنپ  هرفن ،
هک ییاه  هدقع  هدروخ ، ورف  ياه  ضغب  نتسشن  راب  هب  اه و  هنیک  غولب  دعب ، .دندرک و  یمن  شومارف  ار  ازسان  نآ ، کی  هک  ییاه  بل 

دایرف نماد  رد  هناروسج  الاح  هک  يریقح  ياه  همزمز  دندوب ، هدش  رتسکاخ  هب  لیدبت  هک  ییاه  ترفن  دندوب ، هدش  گنـس  هب  لیدـبت 
.دندوب هتسشن 
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خاش و زور  ره  شیاین ، نیا  هخاش  .دوب  هتـشذگ  غیت  هبنپ و  زا  راک  .درب  یمن  شیپ  زا  يراک  ناـشیارب  مه  دـیعو  هدـعو و  رگید  ـالاح 
زا ار  اـه  نآ  دـیاب  دوش ، یم  رت  ینـالوط  فوفـص  نیا  زور  ره  هک  ـالاح  .دـندرک  یم  يرکف  دـیاب  ناکرـشم  .داد  یم  يا  هزاـت  گرب 

يدنویپ دننکن و  دتـس  داد و  یـسک  اب  دونـشن ، یـسک  ار  ناشیادص  دوشن ، ریگرد  ناشهاگن  اب  یهاگن  رگید  دـیاب  درک ، رود  نارگید 
اوجن و نامز  رد  تسرد  .درک  یمن  هلعـش  نیا  یـشوماخ  هب  یکمک  اهریقحت ، اه و  یگنـسرگ  اهراشف ، نیا  اما  .دوشن  دـلوتم  ناـشنیب 
اب زیچ  همه  دـش و  یم  گنرمک  تفرگ و  یم  ار  هلبق  نیا  هار  هلاـبند  کـشا ، فعـض و  تبرغ ، دـش ، یم  شومارف  زیچ  همه  شیاـین ،

.دیشخب یم  هبذج  کی  تفاطل  هب  ار  شدوخ  ياج  ریبکت ، نیلوا  عورش 

اما .هنایروم  يادـخ  زا  رکـشت  يارب  زامن  بعـش ، دـنب  زا  ییاهر  يارب  رکـش  زامن  میدوب ؛ هدـناوخ  ییاـهزامن  هچ  هلبق  نیا  يور  هب  ور 
.دز یم  لز  نامنامشچ  رد  رفن  ود  یلاخ  ياج  میداتسیا ، یم  زامن  هب  تقو  ره  .میدید  یم  هارمه  بیجن  یمغ  اب  ار  ییاهر  نیا  يداش 

.بلاطوبا شلد  یمرگ  هاگ و  هیکت  هجیدخ و  دمحم ، تبرغ  ياه  هظحل  همه  یماح 

هتخیرگ برثی  يوس  هب  دوب ، هتـسناوت  سک  ره  .دوب  هدرک  رپ  ار  نامیاه  هظحل  مامت  ماشم  لیحر ، يوب  .دوب  هدیـسر  ارف  يدازآ  ناـمز 
اج نآ  رد  .درک  یم  قرف  زیچ  همه  اج  نآ  .دوب 

.درک میسقت  اه  نآ  اب  ار  رفس  نیا  یگتسخ  دش  یم  هک  دندوب  يرظتنم  ياه  مشچ 

.داد یم  نامرازآ  زیچ  کی  طقف  .دنتشاد  یفاک  ياج  ام  تبرغ  قیاقد  مامت  يارب  هک  دوب  يزاب  ياه  شوغآ 

وا ات  اما  دـناسرب ، ام  هب  تمالـس  هب  ار  شدوخ  دوب  هداد  لوق  دوب و  هدرک  مرگلد  ار  اـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  تسرد 
نشور اعد  دیما و  سوناف  اب  دیاب  ار  نامتاظحل  همه  برثی ، نامـسآ  رد  شعولط  ات  .دید  یمن  شمارآ  يور  ناملد  لحاس  دمآ ، یمن 

.میتشاد یم  هگن 

.دمآ درک و  افو  شلوق  هب  وا  و 

ماحدزا زا  ار  ناشاه  هناخ  دـنهاوخ  یم  همه  .دنـشاب  ادـخ  ینابرهم  هراصع  نیا  ناـبزیم  دـنهاوخ  یم  همه  یفعـش ! هچ  یهوکـش ، هچ 
.دنشاب هتشاد  یمهس  یجنم ، نیا  نشور  تشونرس  رد  هدش ، هک  هظحل  کی  يارب  یتح  دنهاوخ  یم  همه  .دننیبب  رپ  کئالم 
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، ادخ یحو  نابزیم  دوش و  یم  ماجنا  نامه  هدومن ، ردقم  ادخ  هچ  نآ  ره  .دـسر  یمن  ییاج  هب  اه  نآ  شهاوخ  تساوخ و  اب  راک  اما 
رد ربمایپ  تعامج  زاـمن  نیلوا  میتسیا و  یم  سدـقملا -  تیب  هلبق -  نیا  يوس  هب  همه  راـب ، .دوش  یم  برثی  هناـخ  نیرتریقف  ناـمهیم 

.دوش یم  دلوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رهش 

، توخا نامیپ  .تسا  هدش  انب  صولخ  افـص و  ياهراوید  نامیا ، قشع و  ياه  هیاپ  اب  يدجـسم  .تسا  هتـشذگ  ربمایپ  ندـمآ  زا  یلاس 
زواـجت و تـسد  هدرک و  راداو  شنرک  هـب  ار  دوـهی  فـئاوط  نیملـسم ، تبالـص  تردـق و  .تـسا  هدرک  رتردارب  ار  راـصنا  رجاـهم و 

یب ياه  شنزرـس  اه و  هوای  يارب  تسا  هدـش  يزیواتـسد  اه  نآ  هلبق  زا  تیعبت  زونه  اما  تسا ، هتـسب  نامیپ  نامـسیر  اب  ار  ناـشتنایخ 
.ناشرامش

.مینام یم  بان  ياه  هظحل  نیا  ینیشنمه  شوهدم  میتسیا و  یم  هلبق  نیمه  يوس  هب  زونه  و ،

تاکز هدرک و  هناخ  ربمایپ  بلق  رب  نامـسآ  زا  هزور  بوجو  ماکحا  .هدرک  ترجه  اج  نیا  هب  هکم  دیـشروخ  هک  تسا  لاس  ود  ـالاح 
دنا و هدش  مه  نیریـش  خلت و  ياهزور  رفـسمه  مالـسلااهیلع ، همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  .یگدنب  يارب  هدـش  رگید  یـشیامزآ  هرطف ،

ار نامسآ  ناگتشرف 

نیا رگید  دریگب و  ارف  زرم  یب  یتزع  ار  هیاریپ  یب  شیاین  نیا  يازجا  همه  هک  هدش  نآ  تبون  اما  .دـنا  هدرک  نامهم  شیوخ  يداش  هب 
ود نایم  رگا  یتح  دـهدب ، اتمه  یب  نیئآ  تمظع  يراوتـسا و  هب  ار  شیاج  دـیاب  تسا ، تیادـه  یلاسدرخ  ياهزور  راـگدای  هک  هلبق 

.دشاب هملس » ینب  ، » دجسم رد  زامن و 
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يراکوکین ناسحا و  زور 

هراشا

هعمج

دنفسا 1383  14

مرحم 1426  22

Mar.4.2005

یناما مثیم  / تسین فیح 

رد هک  نیا  ياج  هب  شیاه  تسد  دزغل و  یم  شیاه  هنوگ  يور  ناود  ناود  یمیتی ، ياـه  کـشا  یتقو  یگدـنز ، دوش  یم  تشز  هچ 
! دنز یم  خی  یتخس  يامرس  رد  دنشاب ، ردپ  تسد 

نانچ مه  ناش  هنـشت  ياه  نابز  دـندزد و  یم  اهور  هداـیپ  رد  ار  ناـشهاگن  لولم  ياـه  هرهچ  هک  یتقو  یگدـنز ، دوش  یم  تشز  هچ 
! دنام یم  کشخ 

ردام رداچ  ریز  اه  ترـسح  هک  یتقو  دنتفا ، یم  نیمز  هب  شیوخ  ریدقت  زا  راسمرـش  ياهرـس  هک  یتقو  یگدـنز ، دوش  یم  تشز  هچ 
! درادن يرگید  زا  ربخ  سک  چیه  اما  دنک ، یم  یقالت  مه  اب  یمدآ  نارازه  هاگن  دادتما  هک  یتقو  دنوش ، یم  ناهنپ 

رب ار  جـنر  هینایب  ناوت  یمن  ایآ  دـید ؟ رقف  تسابل  رب  ار  یگنهک  گنر  ناوت  یمن  ایآ  دز ؟ ناوت  یمن  لـپ  اـه  بلق  هب  اـه  هاـگن  زا  اـیآ 
سفق رد  ار  قوش  ياه  هلچلچ  دیاب  ایآ  دناوخ ؟ هدروخ  نیچ  ياه  یناشیپ 

ص:79

هرامش 70 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 164زکرم  هحفص 117 

http://www.ghaemiyeh.com


ام يادص  هک  دنوش  دنلب  ردق  نآ  اهراوید  تشاذگ  دیاب  ایآ  درک ؟ ینادـنز  اه  موبلآ  رد  ار  بوخ  ياه  هرطاخ  دـیاب  ایآ  تشاد ؟ هگن 
؟ تسب دیما  شیاشگ  ياه  هنزور  هب  ناوت  یمن  ایآ  دسرن ؟ مه  هب 

زا ناوتب  هک  اه  بل  رب  هدیکـشخ  دندشاب  ییاه  هدنخ  یکیدزن ، نیمه  رد  دیاش  .دوش  یم  ابیز  هک  تسام  ياه  تسد  اب  اهنت  یگدـنز 
.درک ناش  هدنز  ون 

.دیشخب نادب  هزات  یقنور  ناوتب  هک  نان  راظتنا  مشچ  دنشاب  ییاه  هرفس  دیاش 

.درک نشور  هرابود  ار  ناشقاجا  ناوتب  هک  هدزامرس  کیرات و  دنشاب  ییاه  هبلک  دیاش 

مادقا ینارماک  دمحم  / ینابرهم تصرف 

یم لامک  زا  لامالام  یهاگآ  ياشامت  هب  ار  ناسنا  قه  قه  گنت  ياه  هقلح  هک  تشاد  تعسو  نادنچ  یمدآ  كاردا  هریاد  شاک  يا 
! درب

! تسا تیصعم  نیرت  گرزب  تبحم ، رد  يراگنا  لهس  دیمهف  یم  هک  دیسر  یم  تفرعم  زا  هبتر  نآ  هب  یمدآ  شاک  يا 

کمک میناوت  یمن  یـسک  ره  هب  ام  هچ  رگ  هک  دـمهفب  دزیخرب و  یتریـصب  یب  رتسب  زا  دزادـنیب و  شیوخ  هب  یهاگن  ناسنا  شاک  يا 
.دنک کمک  یسک  هب  دناوت  یم  یسک  ره  اما  مینک ،

ناسنالا و َنّیَز  ءاخَـسلا   » هک مینادب  مینک و  نامـساسحا  رذن  ینابرهم  يا  هرذ  اه  هلـصاف  يدایز  اه و  هفطاع  یگریت  نیا  رد  شاک  يا 
« اه یکین  نیرتهب  تشذگ ، تسا و  یمدآ  تنیز  یگدنشخب  ناسحالا ؛ ُنَسحا  وفعلا 

تفرعم تشذـگ و  كرد  تذـل  وا  هب  راد و  ینازرا  یمدآ  هدیـسوپ  ياهرادـنپ  هب  ار  ینیب  کین  یتخب و  کین  یناـبرهم ! شورـس  يا 
: هک شخبب  ار  راثیا 

دروخب داد و  هک  یسک  نآ  تخب  کین  »

« داد هن  دروخ و  هن  وا  هک  نآ  تخب  روش 

يا

سفن تفرعم  تبحم و  میالم  میسن  رد  هفطاع و  دازآ  ياوه  رد  نک و  زاب  سفن  ياپ  زا  ار  رجز  ریجنز  شیوخ ، يرـس  هریخ  رد  هتفخ 
.راپسب یتسود  جیار  هحیار  هب  لد  رادرب و  اه  لگ  هرهچ  زا  مرش  قرع  .رادم  غیرد  رقف  ياه  هچیرد  زا  ار  تا  هفطاع  شکب ؛
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نم هب  و  هعیبـطلا » ِمَرَک  ْنـِم  ُدوـجلا   » هـک شخبب  نـم  رب  ار  تا  ییوـکین  زا  يا  هرذ  نـک و  شیدـنا  کـین  شیپ ، زا  رت  شیب  ارم  یهلا !
ّنَملا : » هک ار  ّتنم  یب  ینابرهم  زومایب 

.ناسحا هدننک  لئاز  نداهن ، تنم  تسا و  وت  یشنم  وکین  زا  یگدنشخب  هک  هعینّصلا » هدِسفَم 

ایادخ

نآ زا  هک  تسا  یسک  راوگرزب  دوجوملاب ؛ ءاج  نَم  میرکلا   » تسا ششخب  رد  يراوگرزب  هک  نک  مراوگرزب  شخبب و  تأرج  نم  هب 
(1) «. دشخبب تسه  هچ 

ناطابرآ هلبق  میهاربا  / یهانپ یب  رتچ 

ناوت یم 

.تسب لپ  نامسآ  نیمز و  نیب  يراهب ، ياه  هفوکش  زا  رپ  ییاه  تسد  اب 

ناوت یم 

.تشاک هدنخ  هدیکت ، ياه  بل  يور  يدردمه ، ساسحا  زا  رپ  ییاه  تسد  اب 

ناوت یم 

.درک كاپ  اه ، مشچ  هشوگ  زا  ار  یسک  یب  ياه  کشا  اه ، یگنتلد  اه و  یسپاولد  میسقت  اب 

ناوت یم 

.درک افوکش  اه  يروابان  رد  ار  ندرک  یگدنز  تذل  اب  ندوب و  هدنز  دیما 

دیاش

.تا هیاسمه  دیاش  دشاب ، تردارب  دیاش  یشاب ، تدوخ  اه  نآ  زا  یکی 

دیاش

ناکدوک هدنمرش  یتسدگنت ، زا  ای  دیزرل  تیاه  هناش  حبص  ات  امرس ، زا  ای  دربن ، تباوخ  یگنسرگ  زا  هک  یـشاب  هتـشاد  دای  هب  ار  یبش 
.یشاب تدوخ 

دیاش

هرامش 70 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 164زکرم  هحفص 119 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14456/AKS BARNAMEH/#content_note_81_1
http://www.ghaemiyeh.com


هداوناخ راثن  ار  دوخ  دنخبل  نیلوا  هک  تس  يزور  راظتنا  رد  اه ، ناتسرامیب  هشوگ  رد  لاس ، نیدنچ  هک  یشاب  هتشاد  غارـس  ار  یـسک 
.دنک شا 

مسانش یم 

.خلت یلو  ددنخ ، یم  هک  ار  یسک 

مسانش یم 

.هنسرگ اما  دباوخ ، یم  هک  ار  یسک 

مسانش یم 

.شا هداوناخ  تسا و  شدوخ  هدنمرش  نان ، يا  هکت  رطاخ  هب  هک  ار  یسک 

.تسا هدشن  رید  ینابرهم  يارب  مه  زوننه 

.تشاک یلاها  دیما  ياه  هچغاب  رد  ار  زبس  رواب  لاهن  ناوت  یم  مه  زونه 

.تسا زاب  تشهب ، غاب  ياهرصق  عیفر و  ياه  غاب  هب  ندیسر  ياه  هار  مه  زونه 

ص:81

نایقتم ص 82. يالوم  نخس  - . 1

هرامش 70 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 164زکرم  هحفص 120 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنتسه ناتسبیرغ  هبیرغ  ياه  ماگ  نینط  دنلب و  ياه  هناش  رظتنم  هک  دنتسه  ییاه  هچوک  مه  زونه 

! میشاب نامدوخ  هار  هدشمگ  هک  ادابم 

! اه يداش  اه و  یشوخ  يال  هبال  رد  میوش ، شوماخ  ادابم 

! دنک رود  نامدوخ  زا  ار  ام  نامز ، هک  ادابم 

! ار دودحم  یتذل  مینک و  رواب  ار  نامدوخ  اهنت  هک  ادابم 

تسد یمرگ  جاتحم  ام ، ياه  تسد  ادرف  دیاش  .دشاب  ام  یگنتلد  یـسک و  یب  نامز  ادرف ، نیمه  دیاش  میتکرح و  رد  نامز  لیر  يور 
.دشاب نارگید  مرگ  ياه 

؛ دشاب نارگید  یهانپ  یب  رتچ  ام ، ياه  تسد  هک  دـنک  یم  مکح  تیناسنا  تسام و  ياه  هناش  رب  ادرف ، تلاسر  میناوت ، یم  هک  زورما 
ینعم هک  میرداق  اه  ناسنا  ام  اهنت  دنرایـسب و  جاتحم  ياه  تسد  .دنتـسه  گـنتلد  ار  ناشندـنام  زییاـپ  هک  یناـسک  يارب  زبس ، يرتچ 

رون و اـت  میزیواـیب  هچوک  رد  ار  ناـم  سوناـف  میربب و  هیدـه  ناـماه  هیاـسمه  يارب  ار  يداـش  مییاـیب  .میمهفب  ار  جاـتحم  ياـه  تسد 
.دشاب همه  كرتشم  مهس  ینشور ،

.دزوب مه  ام  هچغاب  هب  یتسود » عون   » میسن ات  میرادرب  ار  اه  هدرپ  میمدب  هزات  یحور  تیناسنا ،»  » رد مییایب 

! میروآ تسدب  یلد  ات  میشوکب  هناقشاع  مییوجب و  هناقشاع  ار  ادخ  ياضر  مییایب 

! مینک سمل  رتشیب  نیمز  رد  ار  ادخ  روضح  اه ، هفطاع  میسقت  اب  مییاب 

؟ يدامتعا یب  سأی و  زا  رپ  اه  مدآ  ام  يایند  اما  دشاب ، یقیسوم  رهم و  زا  رپ  اه  هدنرپ  يایند  تسین  فیح  ایآ 

؟ یگتسبورف تراقح و  همه  نیا  رد  اما  عونت ، تعسو و  همه  نآ  اب  یگدنز  تسین  فیح  ایآ 
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يراکتخرد زور 

هراشا

هبنش

دنفسا 1383  15

مرحم 1426  23

Mar.5.2005

يوسوم همطاف  هدیس  / نیمز تونق  ناتسد 

دزاس و یم  نایشآ  يا  هخاش  رب  اهرصع  دیاشگ و  یم  رپ  لاب و  هدنرپ  دسیون ؛ یم  هدنرپ  دشک و  یم  تخرد  ادتبا  لزغ ، موب  رب  رعاش 
.دهد یم  هویم  دنک و  یم  هفوکش  راهب  یلاوح  رد  تخرد 

.لوصف میرح  رد  دنا  شنیرفآ  تعدب  اه ، هویم 

.توکلم کلم  هب  ندیسر  يارب  تسام  یکاخ  نابدرن  تخرد ، و 

.شیور تباجا و  هظحل  رد  تسا  نیمز  تونق  ناتسد  تخرد ،

.ناهج نهذ  رب  تساه  لاس  نیگنس  هدیصق  تسا ، هلفان  رون و  تئیه  تخرد ،

.هناقشاع تاغل  گنهرف  رد  تسا  راهب  خیرات  تخرد ،

.ناراب تعاس  رد  تسا  یلجت  دوهش و  مزب و  نافرع و  رهظم  تخرد ،

.یقشاع رفص  قیاقد  رد  تسا  ییانشآ  ياه  کشجنگ  هرامه  هاقناخ  تخرد ،
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.ذغاک ملق و  هویم  رعش ، هاگ  هب  دهد و  یم  یم  هویم  یقشاع  هاگ  هب  تخرد ، .راهب  ناتستریح  رد  تسا  فوصت  هنابش  تبون  تخرد ،

.اه قحلا  انا  راد  هبوچ  تقیقح ، هاگ  هب  نمیا و  تسا  يا  هیاس  لصو ، هاگ  هب 

.تسام رمع  ناتسمز  میوقت  گرب  گرب  ناشن ، یب  تسا  يدیهش  ربق  گنس  هام ، راس  هیاس  رد  تسا  ناراب  نهربم  دهاش  تخرد ،

.تسا رعاش  کی  یتسه  راز  هنیآ  رد  دوخ  مهس  هب  تخرد 

.تخادنا دهاوخن  ياپ  زا  ار  وا  مه  نازخ  ربتس  ربت  یتح  هک  تسوا  يراگدنام  زار  نیا  دوب و  قشاع  هشیمه  تخرد 

.تسا نداد  ناج  عون  نیرت  هداتسیا  نیرت و  هناقشاع  تخرد ،

 ... دسر یم  گرم  لصف  هب  تکاس ، هداس و  زبس و  تخرد ،
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يدابآدسا نیدلا  لامج  دیس  تلحر 

هراشا

هبنشراهچ

دنفسا 1383  19

مرحم 1426  27

Mar.9.2005

يوسوم رغصا  یلع  دیس  / نامسآ رابت  زا  يدرم 

.تفر تسود  ترضح  ترایز  هب  تبرغ  رد  تسیز و  تبرغ  رد  دمآ ، ایند  هب  تبرغ  رد  بیرغ ؛ دوب و  نیشن  تبرغ 

ناشیاه هناش  تمظع  هب  یپ  هاگ  چیه  هک  یناسک  دننک ؛ یم  عییـشت  ار  يرکیپ  سانـشان  دـنچ  تسا و  لاس 1275  هام  دنفسا  مهدزون 
! دنا هدیشک  شود  رب  ار  نامسآ  زا  یتمسق  هک  دننک  كرد  ات  درب  دنهاوخن 

هزرابم و حور  رد  لیدب و  یب  تیارد  هشیدنا و  رکفت و  رد  ریظن ، یب  اوقت  ملع و  تلیضف و  رد  نامسآ ، رابت  زا  يدرم  نامـسآ ! يرآ ،
اما راـصعا ، نورق و  رد  دـننامه  یب  يدنمـشیدنا  ارگ و  ناـمرآ  يدرمدازآ  لـماک ، يربـهر  حلـصم ، یناملــسم  اـتمه ؛ یب  یگدازآ ،

.بیرغ
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لثم شیالآ ، یب  كاپ و  دیاقع  لثم  مالسلا ، هیلع  الوم  لثم  نتشیوخ ، راید  رد  یتح  بیرغ ؛

.شمولظم هشیمه  رابت 

ار شیدـنادازآ  نادرمدازآ  ابرنهآ  لثم  تخیگنا و  یم  هبذاج  شتاملک  لاـمک  رد  يونعم ، لاـمج  یلجت  تشاذـگ ، یم  مدـق  اـج  ره 
.درک یم  شیوخ  بذج 

.سیلگنا هسنارف و  ناملآ و  ات  زاجح  نیطسلف و  هیروس و  زا  هیکرت ، ات  رصم  زا  رصم ، ات  دنه  زا  دنه ، ات  ناتسناغفا  زا 

مالسا ياه  شبنج  مامت  ات  رصم  نیملسملا  ناوخا  زا  دنه ، بالقنا  ات  ناریا  هطورشم  زا  ودبع  دمحم  خیـش  ات  ینامرک  ياضر  ازریم  زا 
.متسیب نرق  يارگ 

رکفت یناهج  بالقنا   » هشیدـنا نامرآ و  یطحق  رد  هک  ار  شیالآ  یب  يدیـس »  » ییاشگ ناـهج  درک  روصت  ناوت  یم  هنوگچ  اـتفگش !
؟ داهن داینب  نیمز  قرشم  رد  ار  یمالسا »

مچرپ ناوـت  یم  مه  زوـنه  .دـید  یمالـسا  ياـهروشک  رد  ناوـت  یم  ار  یمالـسا -  ياـه  هقرف  تدـحو  شیاـهبنارگ -  ثاریم  زورما ،
.تسا موس  هرازهرد  وا  گنسنارگ  ياه  هشیدنا  هویم  هک  دید  سامح »  » ناناوجون فیحن  ياه  تسد  رد  ار  شتازرابم 

! دیشک نیطسلف  هیروس و  ندرا و  رصم و  زا  ار  شبالقنا  دایرف  ناوت  یم  مه  زونه 

! دش دوخ  رب  شیوخ  تمحر  لوزن  دهاش  لوبماتسا ، نابیاس  یب  ناتسروگ  تسیرگ و  دیس »  » تبرغ رب  نامسآ  زور ، نآ  ... 

! دیشک ینامثع »  » خاک رب  یناریو  ملق  مولظم » دیس   » نآ یگنابیرغ  نیرفن  زور ، نآ 

! تسا هدرک  یهاتوک  شنادرمدازآ  ییاسانش  دروم  رد  هشیمه  هک  یخیرات  درک ؛ تبث  دوخ  مان  هب  ار  خیرات  زا  یتمسق  زور  نآ 

ندنل ناملآ ، ای  دـنک  یگدـنز  رـصم  رد  لباک ، ای  دوش  نفد  لوبماتـسا  رد  تاره ؛ ای  دـشاب  دابآ » مالـسا   » لها تساوخ ، یمن  دیـس » »
يدوخ شلمع  يدوخ ، شا  هشیدنا  هک  یناملسم  دازآ ، یناملـسم  دشاب ؛ مالـسا  دنزرف  تساوخ  یم  وا  نارهت ؛ ای  دشاب  بلاج  شیارب 

! نارگرامعتسا رافک و  تاداقتعا  راتفر و  یگدرب  هن  دشاب ؛ يدوخ  شنامرآ  و 
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.دنشاب نیمز  يور  نامدرم  نیرتزارفارس  یتیگ ، هطقن  هطقن  رد  ناناملسم ، همه  تساوخ  یم  دوب و  مالسا  دنلبرس  دنزرف  وا 

! ینامثع ناطلس  رکون  هن  دنشاب ؛ سیلگنا  رکون  هن  ناناملسم ، تساوخ  یم  وا 

یگدنز هّللا » لوسر  دمحم   » و هّللاالا » هلاال   » مچرپ هیاس  رد  اهنت  ناملـسم  هکلب  رـصم ، ویدخ  راوخ  هریج  هن  هاش ، نیدلارـصان  هدرب  هن 
! دشیدنیب یعامتجا  يدرف و  ياه  يدازآ  یهلا و  یحو  مالک  تفرعم  هب  دشیدنیب ، اه  خاک  دیاصق  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دنک و 

.داب يراهب  ياه  لگ  نیرق  شدای  تسا ؛ ریذپانانف  شناتسلگ  رطع  اما  تسا ؛ رادیاپان  شلامج  هولج  هاتوک و  راهب  رمع  هچ  رگا 
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نیفص گنج 

هراشا

هبنش

دنفسا 1383  22

رفص 1426  1

Mar.12.2005

یتیاده نیسح  / یمس ناهایگ  يودرا 

! تنایخ ياوه  تسا  ینوزحم  ياوه  هچ 

.دنوج یم  ار  خیرات  ناوختسا  متس ، ياه  نادند 

.دزاون یم  ار  نایماش  ماشم  تردق ، دنت  يوب 

.تسا هدنامن  نانکش  فص  ناوزاب  رد  یقمر  بات  یب  ناراوس  ناریح و  اه  بسا 

تسوپ و اب  .ما  هدیـشک  سفن  مناج  قاـمعا  اـت  ار  هعجاـف  .ما  هداـمآ  نتـسیرگ  يارب  تخـس  تناـیخ ! ياوه  تسا  ینوزحم  ياوه  هچ 
یم هقهق  هدولآ ، ناهد  اب  نایمارح  .تسا  هتخیوآ  هسیـسد  يالطم  ياه  باـق  راوید ، رد و  زا  .ما  هتخوس  ناریو  عطن  نیا  رب  ناوختـسا ،

رارق و یب  ناروالد ، ریشمش  .دوش  یم  هتسش  رابغ  زا  تساه ، نت  نویدم  هک  ییاه  ناج  دننز و 

.دزیر یم  ورف  اه  هنزور  زا  تنایخ 

! تنایخ ياوه  تسا  ینوزحم  ياوه  هچ  هآ ،
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هک درگرب  ینامـسآ  هب  نزب و  قرو  ار  نادیم  رابغ  .نکـشب  ار  ناوراک  يوهایه  شکب ! هناهد  حتف  هناهد  رب  ار  تباتـش  کلام ! تسیاب 
.دراب یم  نیفص  راز  هروش  رب  هنامولظم 

.داتسیا دهاوخن  ندیزرل  زا  تیاه  مدق  ریز  هاگودرا ،

هکت نورد  زا  مرو ! هلعـش  رادرـس  .تسا  تیاهن  یب  وت  هودـنا  هاتوک و  اه  هظحل  .تسا  شتآ  سنج  زا  تعامج  سفن  کلام ! تسیاب 
.يا هدش  هکت 

یم یناـهج  هب  اـما  وت  تسا ؛ مرگرـس  تنهاریپ  ندیـشوپ  هب  خـیرات  .تسا  هتفوک  مهرد  ار  تیاـه  هناـش  راوهوک  راـمع ، یب  هاـگودرا 
.دزیرگ یم  بقع  هب  ساره ، ياه  همکچ  اب  هک  یشیدنا 

 ... تسا هداتسیا  وت  اب  دنوادخ  هک  کلام ! تسیاب 

راب کی  .دزیرگ  یم  رامع  ياه  هنوگ  زا  امرگ  نیرخآ  دراب و  یم  اهربا  نیرتدـنلب  زا  ناراـب  تناـیخ ! ياوه  تسا  ینوزحم  ياوه  هچ 
؛ دنشک یم  تنایخ  هدبرع  راو ، هناوید  نازابرس ، تشذگ ! هاتوک  هچ  حتف ، هتخآ  ياهریشمش  .دزرل  یم  نامـسآ  رورغ  ياه  هیاپ  رگید 

.تشاد دهاوخن  ندیراب  يارب  يزیچ  هک  ینامسآ  هب  هایس  ياهربا  تنایخ  دز ، دهاوخن  جوم  هک  ییایرد  هب  اه  نش  تنایخ 

ماـن زا  نیفـص  .دزاون  یم  دـبوک و  یم  ناطیـش  .تساـه  هزین  رب  ربماـیپ  ناـج  ياـه  هکت  تناـیخ ! ياوه  تسا  ینوزحم  ياوه  هچ  هآ ،
؟ تشذگ یم  رگا  دش  یم  هچ  نینوخ  ياه  هقیقد  نیا  .تسا  راسمرش  شیوخ 

زا اه ، هراپ  یـس  تب  زا  ناشیرپ ، رادرـس  زا  هودنا  هودـنا  .درازآ  یم  یمـس  ناهایگ  يوب  ار  هاگودرا  ماشم  تسا و  هتخیرورف  نامـسآ 
! دز دهاوخن  جوم  هاگ  چیه  رگید  هک  ییایرد  زا  هودنا  هودنا  نیفص ، هتخیر  ورف  مان  زا  راّمع ، یب  هاگودرا 

ییاضر هدیمح  / خیرات خلت  توکس 

ورف هک  راوید  ره  تشپ  زا  دناخرچ  یم  مشچ  هک  تسا  یتنایخ  يادص  ادـص ، نیا  .گنج  نادـیم  رد  دـچیپ  یم  هک  تسین  ادـص  نیا 
.خیرات ياه  هناش  رب  راوراوآ  دزیر  یم 

.دراشف یم  تشم  رد  ار  كاخ  دوش و  یم  دنلب  هک  تسا  هسیسد  ناتسد  نیا  تسین ؛ ریشمش  کچاکچ  نیا  تسین ، ادص  نیا 
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.كاخ هلاچم  نهذ  يور  هب  ور  موش ، نینچ  نیا  يا  هثداح  تسا ؛ هثداح  ياهرد  ندروخ  مه  رب  نینط  تسین ؛ ادص  نیا 

نابـسا هتفرگ  ياه  سفن  تسد ، نیا  زا  ياهدرد  .دـنز  یم  سفن  سفن  كاخ  یکیرات ! نیا  زا  هلیح ، نیا  زا  ياو  تنایخ ! نیا  زا  ياو 
.كاله يوس  هب  زج  ار  یسک  دناسر  یمن  هک  ظیلغ  يرابغ  هداتفا و  كاخ  رب  ياهریشمش  نازیرگ ؛ فده  یب 

ياه هناش  دـنازرل ، یم  ار  كاخ  کلام »  » نیگنـس ياـه  ماـگ  زونه  .دور  یم  هراـشا  هب  خـیرات  ياـه  هجنپ  رـس  رد  یگنر  ود  یناـهج 
رد هک  يدرد  دونـش ؛ یمن  یـسک  ار  شیادـص  هک  كاندرد  هچ  اما  كاخ ، راوتـسا  نوتـس  شیاه  تسد  دیـشروخ  هاـگهانپ  شربتس 

.كانهودنا ار  رود  ياه  قفا  دواک  یم  هک  شهاگن  تسا و  هدناود  هشیر  شناج 

نزح سنج  زا  یناراب  تسا ، هتفرگ  هثداح  ياوه  دزیر ، یم  کشا  هاچ  رد  تساه  لاـس  یلع  هک  تس  يدرد  همادا  اـه ، هزین  رب  نآرق 
.نادیم یگدولآ  كاخ  رب 

يازع كاخ ، ماجنارس ، یب  هتخآ  ياهریشمش  دزیر ، یم  ورف  هاگودرا  .تسا  هدرک  رک  ار  نازابرـس  ياه  شوگ  تنایخ  دایرف  يادص 
راوهوک وس  نیا  صاعورمع ؛ هلیح  وس ، نآ  درازآ ؛ یم  ار  خـیرات  ماشم  هلیح ، يوب  هدیکـشخ ، قیاقد  ناـهد  تسا ، هتفرگ  ار  شدوخ 

.هودنا راب  ریز  حتاف ، رادرس  تماق 

هاچ رب  رس  تسا  یلع  درد  جوم  جوم  تسا ، هتساخرب  هفوک  ياه  ناتـسلخن  زا  هک  تس  يدرد  باتزاب  دچیپ ؛ یم  هک  تسین  ادص  نیا 
.هدرب

نیا ياوه  گنرین و  دـنت  يوب  یلع ، عورجم  بلق  هراـپ و  هراـپ  نآرق  .دزیر  یم  رـس  رب  كاـخ  تسا و  هتـسشن  وناز  ود  يور  نادـیم ،
.تسا خیرات  خلت  توکس  تسین ، ییادص  چیه  اج  نیا  .مومسم  نینچ 

یسوط اروح  / الوم تیمولظم 

! هانپ یب  اهنت و  هچ  رگا  يا ؛ هداتسیا  وت  کلام !

.دننک یم  ینیشن  بقع  هیواعم ، همیخ  ربارب  زا  صاعورمع ، رکم  هب  هک  يرواب  هداس  نازابرس  فص  هب  يا  هتخود  مشچ 

.نک فالغ  ار  تریشمش  درگرب و  کلام ، دنیوگ : یم 
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الاـح :» ینز یم  داـیرف  .دزیرگ  یم  اـه  فـالغ  راـصح  زا  تتریغ  تداهـش و  ریـشمش  .دـنز  یم  جوم  تنیبزیت  هاـگن  رد  نوخ  ياـیرد 
.»!؟ تسین يا  هلصاف  يزوریپ  ات  ما و  هداتسیا  ماش  ناطیش  همیخ  یمدق  ود  رد  هک  الاح  مدرگرب !!

حوـل و هداـس  ناـهارمه  يدرگنرب  رگا  یلع ! روـالد  ریما  يا  :» هـک دراـب  یم  یناراـب  دـعر  هـب  هدرک  شنازرل  ضغب ، هـک  ادــص  نآ  و 
«. تسا رطخ  رد  یلع  ناج  هک  درگرب  .دناتس  دنهاوخ  ار  وت  يالوم  ناج  تفص ، ناطیش  نایورود 

!؟ یلع ییاهنت  .دوش  یم  ریزارس  تیاه  مشچ  زا  کشا  لیس 

!؟ دنراذگب یلع  قرف  رب  غیت  يراذگب  یشاب و  وت  دوش  یم  هنوگچ 

ار تیالو  زا  عافد  اما  يزرل ، یم  دوخ  رب  مشخ  زا  ینیب ، یم  ناشهاگهانپ  زا  ار  هیواعم  هنایزوم  ندیشک  كرس  صاعورمع و  دنخشین 
ییوگ هک  یلع  نایهاپس  يروالد  زا  هیواعم  نایهاپس  كانساره  رارف  هب  یشیدنا ؛ یم   (1) ریرهلا هلیل  هب  .یناد  یم  رت  مهم  زیچ  همه  زا 

؟ يدرک یم  دیاب  هچ  ماگنهبان ، ینیشن  بقع  نیا  نونکا  دنتخیرگ و  یم  ناتربارب  زا  ناشک  هزوز 

ار یلع  هک  صاعورمع  ياه  نآرق  فاوط  رد  نازیر  کشا  ار  تنایرکشل  زا  یعمج  ینیب و  یم  اه  هزین  رس  رب  ار  اه  نآرق  يور و  یم 
هراپ ذـغاک  هب  امـش  تسا و  ریـسا  نمـشد  ياه  هزین  ریز  نآرق  تقیقح  هک  يروآ  یمرب  دایرف  وت  ادـخ و  اب  دربن  زا  دـننک  یم  تتامش 

!؟ دیا هدرک  شوخلد  ناطیش  هلیح  ياه 

هب دنهاوخ  یم  امش  زا  روز  هب  ار  ادخ  تیمکح  نآرق و  اب  حلص  دنناوخ و  یم  رفاک  تیالوم  هارمه  مه  ار  وت  اه  نآ  هک  يونـش  یم  و 
مرش زا  یسر ، یم  هک  الوم  هاگ  همیخ 

یم مارآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هنامولظم  هاگن  لـحاس  رد  تترفن  مشخ و  جوم  يا  هدـنکفا  ریز  هب  رـس  رواـبدوز ، هتخاـبدوخ و  ناـیهاپس 
.دریگ

شریذـپ هب  روبجم  هلیح ، هدـینت  ياـهرات  رد  هدیـشوپ و  مشچ  هدـمآ ، تسد  هب  يزوریپ  زا  هناروـالد  دربن  هاـم  نیدـنچ  زا  سپ  یتـقو 
.تسا هدش  تیمکح 

یم ورف  رود  يا  هشیدنا  رد  يرگن و  یم  ربیخ  رادرـس  هنابیرغ  هاگن  قمع  هب  .یناشف  یم  کشا  تیالوم  تبرغ  رب  ینک و  یم  توکس 
!؟ دشیدنا یم  هچ  هب  مالسا  نایعدم  راکشآ  يدرمناوجان  نیا  سپ  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یناد  یمن  يور و 

زج يا  هراچ  هتـسشن و  هراظن  هب  ار  شنادـنزرف  همه  تبرغ  نیـسح و  يالبرک  ات  نسح  تیمولظم  زا  دولآ  هم  يانـشور  نیا  رد  هک  وا 
! دبای یمن  شیوخ  یسک  یب  توهرب  رد  توکس 
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مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترضح  تدالو 

هراشا

هبنشود

دنفسا 1383  24

رفص 1426  3

Mar.17.2005

شبات یلع  ربنق  / شناد راقفلاوذ 

.دیسر یم  رثوک  هب  وس  ود  زا  شنامدود  هک  دوب  يا  همشچ  نیتسخن  وا  لایس ، هشیمه  لالز و  هشیمه  دوب ؛ همشچ  کی  یتسار  هب  وا 

.دوب يراج  زبس و  هتسویپ  وا  نایب  هاگن و  رد  رثوک  یبآ  راشبآ 

.دنیاسب کئالم  لاب  رد  لاب  ات  دنتسش  یم  لاب  ورپ  راشبآ ، نیا  موادم  شزیر  رد  اهوتسرپ 

تاـحاس رد  دـبا ، يارب  دـندرک و  هبرجت  ار  شرع  یـسدق  میرح  رد  ندز  لاـب  رپ و  راـشبآ ، نـیا  ضیف  زا  هـک  ییاـناد  ناگدـنرپ  هـچ 
زیربل هعرج ، دنچ  ندیـشچ  اب  دنتفاتن و  رب  ار  رثوک  نارک  یب  تعـسو  ناشناج ، فرظ  هک  ینایطوط  دندوب  اما  دـندش ، نکاس  یتوکلم 

.دنداهن نافوت  هب  رس  دندش و 

.دوب راقفلاوذ  حلاص  ثراو  وا 
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ریغ رارک  « ؛ تخات یم  نادـیم  رد  ردـیح ، نانوچ  وا  دـش ، یم  هتـسارآ  جاجتحا  ياه  فص  یتقو  .درکن  فالغ  زگره  ار  راـقفلاوذ  وا 
؟ اجک راقفلاوذ  نابات  مشخ  اجک و  نایدوهی  ناکرشم و  راقفلاوذ ؛ تریغ  قرب  زا  دش  یم  رپ  نادیم  راّرف .»

، هتسکش ياهاپ  تسد و  هدیرب و  ییاهرس  زا  دوب  رپ  نادیم  هک  تشذگ  یمن  ینامز  دش ، یم  زاغآ  نارگ  جاجتحا  اب  گنج  هک  نیمه 
.تفرگ یم  رب  رد  ار  نیملسم  فعش  روش و  دندش و  یم  مین  ود  بحرم  دننام  ناهگان  قح  اب  لادج  لها 

يزوریپ زا  يرازوراک  راکیپ و  ره  رد  دنتـشاد و  شمارآ  ساسحا  وا  راقفلاوذ  هانپ  رد  ناناملـسم  دوب ، ناناملـسم  ناـهرب  وا  راـقفلاوذ 
.دندوب نئمطم  شیوخ 

يولع فراعم  داهن و  ناینب  مالسا  خیرات  بلق  رد  ار  یمالسا » گرزب  هاگـشناد   » شـشناد راقفلاوذ  اب  وا  .دوب  وا  ناهرب  ماما ، راقفلاوذ 
.دبای یگنادواج  هغبص  يدمحم ، بان  مولع  ات  دز  یناهج  گنر  ار 

زاورپ شرع  يوس  هب  زین  هنیدم  زا  دمآ و  دورف  هنیدم  رد  شرع  زا  هک  وا  مولع » هدنفاکش   » تسا تیالو  رهپس  هراتس  نیمجنپ  زا  نخس 
.درک

! شکانبات ناور  رب  دورد 

یناخ میرک  هزمح  !/ مولع هدنفاکش  يا 

، دنداهن قلخ  هنوگ  يور  هنوگ  ناتخرد ، نابرهم  ياه  هخاشرس  دیـشخب ، كاخ  هرتسگ  هب  ار  قشع  هیامناج  يرحـس ، میـسن  زور ، نآ 
، يداش ياه  تسد  تفرگ ، سای  رطع  نیمز ،

.دوشگ نیمز  نامسآ و  يوس  هب  ار  اه  لد  هتسب  ياه  هرجنپ 

هب ار  یهاگحبـص  توارط  مسبت ، ياـه  هناوج  زا  یـشیور  هوکـش ، زا  یـششوج  قشع ، زا  ینالیـس  دـمآرد ؛ زاورپ  هب  يدـیپس  رتوـبک 
.دروآ ناغمرا 

دیچیپ ناتـسلخن  هشوگ  هشوگ  رد  يداش  توارط و  دـمآ ، الاب  هک  زور  دـنداد  یم  هزاـت  يربخ  يوب  هنیدـم ، ياـه  هچوک  سپ  هچوک 
 ... دوب هدوشگ  مشچ 
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رارـسا و دفاکـش و  ار  اه  شناد  مولع و  يایرد  ات  دوب  هدـمآ  هک  یـسک  رقاب ؛»  » شبقل دوب ، دـمحم »  » هدـنخرف مان  شیابیز ، مان  هک  وا 
هملک يالتعا  ریـسم  رد  هنیـس ، رد  زیربل  یـشناد  اب  نامیا ، ادـخ و  رون  زا  رّونم  ینیبج  اـب.درک  ـالمرب  نارگید  يارب  ار  شناد  ياـهزار 

.دومیپ یم  هار  قالخا  یتسار و  هار  رب  دیحوت ،» »

.دناسر ماجنا  هب  ییوکین  هب  ار  قح  نییآ  غالبا  تلاسر  دنایور و  اه  لد  ریوک  رد  ییاه  تخرد  زا  ار  شناد  ياه  هویم  وا 

! نارابرون تمدقم  نیتسار ! فراع  يا  نید و  نابرگنس  يا  قح ، تافص  يابیز  رهظم  يا  مولع ، هدنفاکش  يا 
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انیس نبا  دلوت 

یسوط اروح  / شناد غرمیس 

یمن .درپس  تا  یهلا  شناد  شوغآ  هب  داهن و  نیـسح  ار  وت  مان  تدنمـشیدنا  ردپ  هّللادبع ، .درک  عولط  خلب  نامـسآ  زا  تدیما  هراتس 
ناهج ياه  لاوس  همه  فراعملا  هریاد  وت  تسناد 

.دش یهاوخ 

یعیبط و مولع  تایضایر و  تایبدا و  موجن و  تبابط و  ات  هتفرگ  نافرع  هفسلف و  زا  يدومیپ ، شناد  تاهج  همه  رد  ار  یلاعت  ياه  هلپ 
 ... تایهلا و

هرهش مولع ، همه  رد  وت  دوب و  لمأت  رکفت و  نایلغ  رد  هراومه  تا ، هشیدنا  نارک  یب  يایرد  هک  يدوب ، شناد  يریگارف  قاتشم  نانچ 
، تیاشگ هار  میلاعت  زونه  هدـیدرگ و  رـشب  تسد  هب  تسد  اه  نرق  تشخب ، افـش  نوناق »  » هک رهد  هناـگی  تباـبط ، رد  يدـش و  قاـفآ 

.دناشن یم  ناهج  رسارس  رد  شناد  ناگدنهاوخ  ناهد  رب  تریح  تشگنا 

وت یلاعت  نامـسیر  دندیـشیدینا  یم  دـندرک ، تریـسا  شیوخ  تراقح  نادـنز  رد  اوران  ياه  تمهت  اب  یتموکح ، نادرمناوجاـن  یتقو 
هدش وت  هشیدنا  غرمیس  يزاورپدنلب  ریـسا  دوخ  نادنز  راصح  اما  دیـسوپ ؛ یهاوخ  ناشتداسح  ياه  لاچ  هایـس  رد  دش و  دهاوخ  هراپ 

.یتخادرپ باتک  فیلأت  هب  زین  روآرجز  ییاهنت  نآ  رد  هک  دوب 
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.دنک یم  راختفا  تدوجو  دننام  یب  رهوگ  هب  دشخرد ، یم  شا  یناشیپ  رب  یناریا  بیبط  مان  هک  يا  هماجدیپس  ره  الاح 

: تسا هدش  کح  نآ  بلق  رب  هک  وت  تقیقح  يایوج  یگدنز  يانعم  مامت  هب  تسا  يا  هراشا  تشگنا  تهاگراب ، دیپس  دبنگ  يادنلب 

تفاتش رایسب  هیداب  نیا  رد  هچ  رگ  لد  »

تفاکش يوم  یلو  تسنادن  يوم  کی 

تفاتب دیشروخ  رازه  نم  لد  ردنا 

(1)« تفاین هار  يا  هرذ  لامک  هب  رخآ 
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هچبلح ییایمیش  نارابمب 

هراشا

هبنش هس 

دنفسا 1383  25

رفص 1426  4

Mar.15.2005

يدابآدوواد هموصعم  / هدش گنس  رهش 

.دندنام زاورپ  زا  ناگدنرپ  هرابکی ، تفر و  ورف  هم  زا  يا  هلاه  رد  رهش 

.دش دیدپان  اهراوید  موجه  رد  رهش  نامشچ  دنک و  اج  زا  ار  اه  هرجنپ  مامت  یئرمان ، یناتسد 

هب ار  تشد  ناش ، یموب  ياهزاوآ  اب  يدایز  ياهزور  هک  ییاه  ناهد  هدش ؛ گنس  ياه  ناهد  اب  تس  ییاه  هزانج  زا  ولمم  اه  نابایخ 
.دندناوخ یم  نتفکش 

.دیآ یم  تبرغ  يوب 

یم باوخ  هب  نوخ  لوات و  زا  يرتسب  رد  هدـش  نایرب  ياه  یهام  دـننز و  یم  شتآ  ار  اه  هناـخدور  ییایمیـش ، ياـه  ناراـب  اـج ، نیا 
.دنور

.تسا نیمز  هطقن  نیرتدولآ  هم  اج  نیا 
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! تسا هتشاذگن  راگدای  هب  يا  هقراب  نیمزرس ، نیا  ياجک  چیه  رد  هتفر و  زارد  يرفس  هب  دیشروخ  ییوگ 

؟ دنا هدرک  ریسا  نیگنس  نینچ  نیا  یتوکس  هب  هانگ ، نیمادک  هب  ار  دولآ  بت  مروتم  ياهرکیپ  نیا  نایرع ، ياه  هناخ  نیا  ایادخ ،

؟ تسا هدرک  بولصم  لدرخ  زوس  شطع  ياه  لگ  هب  ار  راید  نیا  ياه  هناورپ  نوناق ، مادک 

یبش هب  ار  توا  زور  نیمـشش  یکازاکان ، امیـشوریه و  رد  ینامز  دنک ؛ یم  رب  رـس  یلکـش  هب  زور  ره  كاخ ، هنهپ  رب  یمدآ  نایـصع 
يدبا يا  هدکمتام  اهدیشروخ ، اه و  هنارت  رهش  لالز ، ياهدور  خارف و  ياه  تشد  رهش  هچبلح ، زا  زورما  دنک و  یم  لدب  كانتشهد 

رد هک  یناکدوک  هب  .دنتفر  نامـسآ  هب  هدز  لوات  ییاه  تروص  اب  رازمدنگ  ییالط  جوم  رد  هک  مشیدنا  یم  ینانز  هب  نم  .دنیرفآ  یم 
.دندش كاپ  نابایب  نهذ  زا  هرابکی  هک  ورزیت  ياه  بسا  رب  هتسشن  ینادرم  هب  .دندرب  دای  زا  ار  سفنت  ناهگان  ناش ، یبآ  ياه  هراوهگ 

؟ دنازوس یم  ار  كاخ  يوس  نیا  نامدرم  ماشم  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیمز  يوس  نآ  ياه  مدآ  یسارکومد  يوب  نیا  نم ! يادخ 

؟ دتسیا یم  ندینش  هب  ار  هچبلح  توکس  لاوانراک  یسک  وهایه ، همه  نیا  نایم  رد  ایآ 

.دندنام مامتان  رهش ، هتخوس  يولگ  رد  هک  منک  یم  رکف  ییاهدایرف  هب  نم 

.تفاین ینژیسکا  دیچیپ و  دوخ  هب  هچبلح  هک  ییاه  هظحل  هب 

.دنتخوس هداتسیا  هک  یناتخرد  هب 

.دتلغ یمورف  گرم  هرد  هب  ناشکاپان  ياه  ماگ  ریز  یگدنز ، هک  نانآ  رب  متسرف  یم  نیرفن 

هب مخز ، همه  نیا  راصح  رد  میاه  مشچ  میرگ و  یم  مریگ ، یم  تسد  رد  ار  تحورجم  ياـه  تسد  نم  هدـش ! گنـس  رهـش  يا  هآ ،
.دنیشن یم  نوخ 

يوسوم همطاف  هدیس  / مومسم نادلگ 

؟ داد ناج  راهب  هموح  رد  نیگنس  هانگ  نیمادک  هب  نوخ ، كاخ و  رد  هتسشن  هناخلگ  نیا  تسا -  هچبلح  اج  نیا  هآ ،

؟ دش نافوت  بیهم  شوختسد  ارچ  موصعم ، هناکدوک  غاب  نیا 
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ناـکدوک یـسونقق  داـیرف  نیا  .دوـش  یم  رتسکاـخ  دزوـس و  یم  شتآ  رد  نینچ  نیا  هک  تسا  هـچبلح  مدرم  هناـمولظم  يادـص  نـیا 
! هچبلح تسوت ،

.تسا مومسم  هچغاب  ياوه  دنا ؛ هدیسر  گرم  هب  انمت  نایهام  .تسا  مومسم  مویراوکآ  ياوه  .تسا  مومسم  نادلگ  ياوه 

؟ تسا هدیراب  هچ  ناترهش  رب  هایس ، ياهربا  نیا 

.دنشون یم  یّمس  ياوه  مه  اه  ناتسرامیب  رد  تسا ، حورجم  ياه  لگ  زا  رپ  اج  نیا 

.دنک یم  شخپ  ییایمیش  رابخا  مه  ویدار  یتح 

هب ار  رهـش  ناشیرپ  حور  هدرمژپ ، قیاقد  نیا  .دـنا  هداتفا  راک  زا  اه  تعاس  مامت  .دـبوک  یم  نامز  لبط  رب  ناـفوت ، هیرک  ویرغ  اـج  نیا 
.دشک یم  شود 

.نک تئارق  ناهج  لها  يارب  ار  تلد  ناوید  هتخوس  راعشا  .نک  دایرف  ار  تنایلاس  ضغب  هچبلح ! ياهآ 

.تسا ییایمیـش  مه  وت  ياه  باوخ  هک  زورما  یتسه ؛ ناهج  رد  رـشب  قوقح  هّجوم  دنـس  اـهنت  وت  .شکب  سفن  اـهزونه  زا  ییاوه  رد 
.تفگش تبرغ  نیا  رد  تسوت  رفسمه  اهنت  درد ، دفکش ؛ یم  .دنز  یم  لوات  وت  تسوپ 

! مداتسرف یم  نژیسکا  تکاپ  تکاپ  زاتشیپ ، تسپ  اب  تیارب  دش  یم  شاک  هآ ،

! منک تبث  متس  یناهج  موبلآ  رد  ار  وت  سکع  دش  یم  شاک 

نارکا دـنا ، هدـیباوخ  نامز  يدیـسا  بادرم  رد  هک  ناهج  حرطم  ياـه  نادرگراـک  يارب  ار  تناتـسد  یمخز  دنتـسم  دـش  یم  شاـک 
! منک یمومع 

.دشک یم  هجض  کلف  ناتسآ  ات  وت  دنلب  درد  هچبلح ! يا  هآ ،

.تسوت هدیپت  نوخ  رد  نادنزرف  نیون ، حلص  ناینابرق  زورما 

، اه لاس  ياه  هچوک  سپ  هچوک  رد  ار  وت  ام  دسر  یم  شوگ  هب  رامعتـسا  تسپ  فادـها  نردـم ، تسپ  ناهج  ياه  نوبیرت  زا  زورما 
.درک میهاوخن  شومارف 
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ینیمخ دمحا  دیس  جاح  هللا ، همحر  ماما  ترضح  راگدای  تلحر 

هراشا

هبنشراهچ

دنفسا 1383  26

رفص 1426  5

Mar.16.2005

ییاضر هدیمح  / هوک هلیبق  زا 

تسین ییادص  .دود  یم  رهش  ياه  نایرش  رد  نیگنس  یهودنا  تسا ، توکس  رسارس  رهـش  .ددرگ  یم  یغورف  یب  رادم  رب  دیـشروخ 
.رهش ياهراوید  نیرخآ  نتخیر  ورف  زج 

.دنک یم  ینیگنس  خیرات  ياه  هناش  رب  رهش  راوآ  هک  نانچ  نآ  رهش ؛ مامت  رب  دزات  یم  هناخاتسگ  ناتسمز ، دوش ، یم  رپرپ  هدماین  راهب 

رگید راب  کی  هک  تسا  خـلت  هثداح  مادـک  نیا  .دـنتفا  یم  هرامـش  هب  تیاه  سفن  دـجنگ ، یمن  هنیـس  رد  تلد  تام ، ینک  یم  هاـگن 
تسا هدرک  شوپ  هایس  هناراوگوس  ار  نارامج 

نینچ نیا  یقافتا  هتفرگ  هم  ياه  مشچ  يور  هبور  دنز  یم  خی  سفن  هک  درس  نینچ  نیا  یناتسمز  بوک ، ناوختـسا  نینچ  نیا  يدرد 
.دوش یم  نزح  تیاه  هتخای  هملک  هب  هملک  ات  خلت 

دـشک یم  راـظتنا  ماـما  راـب  نیا  تسا و  هدوشگ  شوغآ  یتشهب  ددرگ ، یم  زاـب  اـه  یگداتـسیا  تازراـبم و  شیپ ، ياـهزور  راـگدای 
.ارهز تشهب  هوبنا  ياه  كاخ  رد  ار  شراگدای 
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رایـش ینک و و  یم  سح  تیاه  هنوگ  رب  ار  كاـخ  يدرـس  ینیـشن ، یم  كاـخ  رب  دننکـش ، یم  مهرد  تیاـهوناز  يروآ ، یمن  باـت 
تناج رب  يدرد  تدولآ ، كاخ  هرهچ  رب  ار  کشا 

.دزادنا یم  گنچ 

.درد سنج  زا  ییادص  اب  .نتسکش  قیقر  يادص  اب  ندیراب  زج  يرادن  يا  هراچ  دوش ، یم  كاخ  تیاه  هناش  يزیر ، یم  ورف  مغ  زا 

.تسا هدز  خی  ندماین ، ياهوکس  يور  هک  يراهب  تقاط و  یب  ناتسمز 

، ندمآ رخآ  لوا و  هک  درادن  نداتسیا  ناشورخ ، يایرد  نیا  هایـس - هماج  رگید  رابکی  دوش -  یم  ناریو  ناهنپ  ياه  همهمه  رد  رهش 
.هوک هلیبق  زا  ندیسر ، رابت  زا  يدرم  .تسا  هدش  هدوشگ  دیشروخ  هب  ور  هک  يا  هچیرد  .ددرگ  یم  رهش  ياه  هناش  رب  تسا ، نتفر 

ياه هرادج  رب  لاب  رتوبک  رازه  رتوس ، نآ  دبوک و  یم  رس  رب  رهش  .ار  خلت  هودنا  نیا  دراب  یم  سیخ  ياه  مشچ  اب  نارامج  راوهوک !
.كاخ زا  هتفرگ  لاب  هدنرپ  نیا  يارب  دنیاشگب  يا  هچیرد  ات  دنبوک  یم  نامسآ 

.دنک یم  هزم  هزم  شا  هلصوح  ناهد  رد  ار  کیرات  یمغ  ارهز ، تشهب 

.كاخ زا  دوارت  یم  رعش  هملک  هب  هملک  دهد ، یم  هدورسان  ياه  هنارت  يوب  كاخ ،

.هوک هلیبق  زا  يدرم  ماما  راگدای  تسا ، رگید  يا  هدنرپ  هدوشگ  شوغآ  كاخ 

یسوط اروح  / دنخبل غاد 

.دناشن دوخ  مامتان  ياه  هصغ  نازخ  هب  ار  راهب  تفر ، یم  هک  یتقو 

دیپس رتسب  نامه  زا  ردپ ، قارف  رد  هک  دـندش  يا  هتخابلد  ناشفا  کشا  ادیـش ، ناتـسد  رازه  دندیـشوپ و  هایـس  اه  نرتسن  اه و  سگرن 
.دوب هداد  فک  زا  ناج  شزاورپ ،

.تخوس یم  هصغ  زا  شبهتلم  ناج  هک  یماما  ياهدرد  مهرم  دوب و  بالقنا  نازوس  هشیمه  عمش 

نآ زا  دعب  دش  هچ  .تشاد  هرهچ  رازلگ  رب  مسبت  میسن  بل و  رب  تیاضر  دنخبل  هراومه  قشع ، ياه  هلعـش  بیهل  رد  هک  يزوس  هچ  و 
!؟ دشن افوکش  رگید  شهاگن  ناتسوب  هک  زیگنا  مغ  دادرخ 

، دوب ادخ  حور  يامیـس  يافـص  شحیلم ، دنخبل  هک  ماما ، راگدای  هرهچلگ  هک  میتسـشن  هرابود  ییازع  گوس  رد  همه  راهب ، نآ  و  ... 
.تسشن نازخ  هب  رمع ، راهب  رد  هرابکی 

دش نوزفا  لد  رد  مغ  درب  ناج  زا  مغ  هک  دمآ  راهب  »
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« دش نوخ  لد  ناج و  نادنخ ، ورس  نآ  مغ  زا  میوگ  هچ 
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مالسلا هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترضح  تدالو 

هراشا

هعمج

دنفسا 1383  28

رفص 1426  7

Mar.18.2005

یجنپ هجیدخ  / نارابلگ تمدقم 

.دوش یم  يراج  رون  يایرد  دزو ، یم  رون 

.دشوج یم  رون  همشچ  همشچ  نیمز ، زا  دراب و  یم  رون  ناراب  نامسآ ، زا 

.دوش یم  مگ  رون  رد  هنیدم 

.دیچیپ یم  ناهج  ياهزیلهد  مامت  رد  تیاپ  يادص 

.تروضح ياشامت  وحم  اه  مشچ  دنوش و  یم  تیارآ  لد  نسح  ياخیلز  اه  هنیآ 

كالفا شوگ  ناگتشرف  هلهله  يادص  دنیشن  یم  هراظن  هب  ار  ادخ  دیـشروخ -  هلیبق  زا  باتفآ  نیمتفه  وت -  ینابرهم  نما و  هیاس  ریز 
.دزاون یم  ار 

شوگ تسه ، هچ  ره  ناـتخرد و  اـهرابیوج ، اـه ، هدـنرپ  .دـننیبب  ار  وت  اـت  قشع  هلبق  نیمـشش  هناـخ  هب  دنـشک  یم  كرـس  اـه  هراـتس 
.دننک سح  دوجو  مامت  اب  ار  وت  نتسیرگ  هوکشاب  گنهآ  ات  دندناباوخ 

.دنفاوط رد  نوتاخ » هدیمح   » دوجو عمش  رود  هب  ناگتشرف 
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یسدق سافنا  هب  دنوش  هدنز  توکلم  فافع  رتس و  مرح  نانکاس  ات  دوش  یم  هدرب  شرع  هب  کئالم  نیرت  برقم  لاب  رب  ار  تا  هقادنق 
.تا

عامس زاغآ  دریگ  نوچ  ام  رای  »

« دننک ناشفا  تسد  شرع  رب  نایسدق 

يا

.نتسیز يارب  يرتهب  ياج  ملاع  دش و  ناوج  ناهج  تیاه ، مدق  نمی  هب  يدمآ ، وت  ات  نیمز ! رد  دنوادخ  ینابرهم  همادا 

يا

.تسا هدروخ  مقر  تسدقم  دوجو  تازاوم  هب  خیرات  تشونرس  ناملسم ! موق  ياسوم 

وت

.يدنوادخ فرگش  زاجعا  دوخ  هک  اضیب » دی   » و اصع »  » هب تجاح  هچ  ار 

تسیک

؟ درواین نامیا  دسانشب و  ار  وت  هک 

تلاصا

!؟ رشب رب  دنوادخ  تجح  لیلد و  نیمتفه  ینیشن و  كاخ  ناینامسآ  رابت  زا  وت  هک  رت  شیب  نیا  زا 

ياه هلیم 

.تسوت ياه  تبیصم  يوار  نیرتهب  تیاهاپ ، اه و  تسد  ریجنز  لغ و  وت و  تیمولظم  لیلد  نیرت  گرزب  نادنز 

ای

! جئاوحلا باب 

هزجعم

؟ يدوشگ یم  هراشا  کی  هب  ار  نکممان  ياه  هرگ  نیرتروک  نوراه  روج  لاچ  هایس  نیرت  قیمع  رد  لاس  هدراهچ  هک  رت  شیب  نیا  زا 
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هزجعم

؟ يدروآرد هزرل  هب  ار  اه  بلق  نیرت  هایس  يا ، هناقشاع  تاجانم  زوس  هب  هک  رت  شیب  نیا  زا 

مناد یمن 

.دش رتسکاخ  تخوس و  هک  دنکفا  هدنناوخ  نز  نآ  لد  رب  یشتآ  هچ  تا  يردیح  ياه  هلان 

وت

.دننامن یشومارف  هب  زین  ار  يا  هظحل  هک  اه  « ناوفص  » تریغ رب  يوش  دایرف  ات  ییآ  یم 

وت

.ار ناش  يریما  یمهفان  لهج و  هشیر  ینازوسب  اه و  « دیشرلا نوراه   » یلاشوپ تردق  رب  يوش  شتآ  ات  ییآ  یم 

وت

! یمالسا ياه  نیمزرس  ورملق  اهزرم و  همه  ینعی  كدف  راب  نیا  .دوش و  یم  رارکت  كدف »  » ثیدح ییآ و  یم 

ای

! جئاوحلا باب 

ص:103

هرامش 70 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 164زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


! حلاص دبع  ار  ملاع  راگدرورپ  يا  مظاک و  ار  ظیغ  مشخ و  يایرد  يا  اسوم ، ار  دمحم  موق  يا 

وت

.تسا هدش  مرگلد  وت  هب  قشع  هک  ار  وت  دنا  هتسشن  تشیاتس  هب  ناگتشرف  هک  ار  وت  مناوخ ؛ یم  ار 

تمان

.دنک یم  لگ  مدوجو  ریوک  رد  دیما  مرب ، یم  هک  ار 

تمان

.تشگ مهاوخن  زاب  تسد  یهت  هک  مراد  نیقی  مرب ، یم  هک  ار 

ای

.ناج مشچ  يایتوت  تیاه ، مدق  رابغ  نارابلگ و  تمدقم  رفعج ! نب  یسوم  ای  جئاوحلا  باب 

تسوت هنایشآ  نم  مشچ  رظنم  قاور  »

« تسوت هناخ  هناخ  هک  دورف آ ، امن و  مرک 
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تفن تعنص  ندش  یلم  زور 

هراشا

هبنش

دنفسا 1383  29

رفص 1426  8

Mar.19.2005

یقلاخ یلع  / نطو يا 

ار تیئاراد  دنتساوخ  یم  .دننک  هفخ  هفطن  رد  ار  تیادص  دنتـساوخ  یم  .درک  نیـشن  كاخ  ار  تدنلب  تماق  هئطوت ، تسپ  ياه  هجنپ 
.دندوب هتخود  وت  یتسه  هب  عمط  مشچ  دنربب ، امغی  هب 

دندیچیپ مه  رد  ار  تگرزب  ندمت  راموط  شیوخ ، ماخ  لایخ  رد  دندوب و  هتفرگ  هناشن  ار  تا  هنیـس  زیخ  لازغ  هنهپ  هنـسرگ ، ناگرگ 
.دندرپس اه  هظحل  یشومارف  هب  ار  تمان  و 

.دننک راکنا  ار  وت  تیدوجوم  ات  دندرب ، جارات  هب  ار  تا  هنیس  نطب  رد  ناهنپ  ریاخذ  يایرد  منطو ! يا  هآ 

.دندرک تیراهب  ياه  هلال  نیزگیاج  ار  هزره  ياه  فلع  دندناود و  موش  ياه  هرعن  تتوارط ، ياهتنا  یب  تعسو  رد 
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هب هاگ  چیه  ار  دوخ  موش  باوخ  رگ ، تراغ  نادزد  نیا  .دـندرک  یم  تکیدزن  گرم  هب  تفـص  ولاز  دندیـشون و  یم  ار  تناج  هریش 
.دندیدن کیدزن  تقیقح 

.تسا شیاین  رون و  هاگ  یلجت  نیمزرس ، نیا  .تسا  باتفآ  هنیآ و  كاخ  كاخ ، نیا 

.دنیادز یم  ناشتریغ  لالز  هب  ار  قشع  اه ، هرجنپ  رابغ  دنروآ و  یمن  بات  ار  تلذ  هاگ  چیه  كاخ ، نیا  نادرم 

تزیخرز نهاریپ  بیـشن  زارف و  رب  هشیمه ، زا  رتدـیماان  ناگناگیب ، دوب و  دـهاوخ  تنادـنزرف  راـثن  تسوت ، كاـخ  تزع  هک  تعباـنم 
.تسیرگن دنهاوخ 

.دوش نانمشد  نومیمان  ناوخ  راثن  تیاه  گر  يراج  نوخ  ات  تشاذگ  دنهاوخن  تسدقم  ناماد  ياه  هدرورپ 

.ار تتایح  گنر  هایس  ياه  نایرش  مینک  یم  یلم 

.دنک مه  رد  ار  لایخ  شوخ  ناماشآ  نوخ  ياوه  ات  ار  تفن  ياه  هاچ  هتسویپ  ياه  سفن  مینک  یم  یلم 

تندب قمع  هب  ار  ناش  هدولآ  ياه  نادـند  دـنلام و  یم  هزوپ  ترکیپ  رب  هک  ار  يا  هنـسرگ  ياهراتفک  میروایب  بات  هنوگچ  ناریا ! هآ ،
درک میهاوخن  هناگیب  تسد  ریسا  ار  دوخ  تسام ؛  نآ  زا  ام  ییاراد  .دننک  یم  رفک  نیمزرس  تنیز  ار  وت  ياه  هیامرـس  دنرب و  یم  ورف 

.داد میهاوخن  نالهاان  هب  ار  شیوخ  تورث  و 

! نم نطو  يا 
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مهار رد  مشچ  نم  ار  وت 

ییاضر هدیمح  / راظتنا قفا 

.شیوشت زا  يزاغآرس  رد  مناشن  یم  مه  لابند  ار  تاملک 

نیا زا  شیپ  تاحفـص  نیا و  زا  سپ  تاحفـص  رب  نآ  زا  دزیر  یم  تاملک  دخرچ و  یم  ملق  ار ، رتوس  نآ  ياه  قفا  دواک  یم  مهاگن 
ياه قفا  دیما ، ياه  قفا  دیاب ، دیاش و  ياه  قفا  هب  ور  دنزاب ، زونه  هک  ییاه  هرجنپ  دـنریگ و  یمن  مارآ  یکلپ  زونه  هک  میاه  مشچ  و 

.راظتنا

.تسوت دای  زا  راشرس  اهنت  هک  تسدکی  نانچ  نآ  ینامسآ  رد  نامسآ ؛ رد  تاملک  دنریگ  یم  لاب 

؟ مزودب نامسآ  هب  ار  میاه  مشچ  هرجنپ  مادک  زا  منادیمن  اما  ییآ ، یم 

؟ منک قاجنس  لباقم  ياهریسم  یگدولآ  كاخ  هب  ار  میاه  مشچ  هداج  مادک  رد  منادیمن  اما  ییآ ، یم 

.دنز یم  وسوس  مرارق  یب  ياه  مشچ  رد  راظتنا ، ياه  بش  سوناف  زونه  ییآ و  یم 

.دنوش نارابلگ  راهب  هفوکش  زا  ییاه  هشوخ  اب  میاهوزرآ  هدش  راوآ  فقس  ات  مرظتنم  زونه  ییآ و  یم 

.دنک نارابرون  ار  تیاه  ماگ  در  ات  دکچ  یم  ورف  كاخ  رب  هنابات  یب  دیشروخ ، زونه  ییآ و  یم 

! مرظتنم ردقچ 

.دتلغ یم  ورف  مناتشگنا  يال  هبال  زا  هک  نامد  هدیپس  حیبست  اب  مناوخ و  یم  تامس  هعمج  ره 

.مشک یم  راظتنا  متسرف و  یم  تاولص 
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هب بش  ره  زونه  .دنک  یم  قاتشم  تندمآ  ناتسآ  رد  زاورپ  هب  ارم  زاب ، هرجنپ  ره  زونه 

.دنک یم  لمحت  ار  یلاوح  نیا  تخمز  یکیرات  میاه  مشچ  وت  تینارون  دیما 

؟ ییآ یم  هار ، رد  هعمج  نیمادک  هدش ، هداد  هدعو  زور  مادک  راوس ! هدیپس 

.تسین راظتنا  تماق  هتسیاش  تسد ، نیا  زا  ینهاریپ  مفاب ، یم  مه  رب  ار  تاملک  هدوهیب 

كاخ ات  دمآ  یهاوخ  راودیـشروخ  هک  تسین  كاخ  همه  نیا  زا  ندیرب  زج  وت  ندید  لاجم  هک  مخرچ  یم  هدوهیب  شیوخ  يارو  رب 
.ینک ور  ریز و  ار  هریت 

.مرظتنم زونه  ییآ ، یم  شنیرفآ ! هناهب  نیرخآ 

! مشاب هدیشک  ورف  كاخ  باقن  رد  هرهچ  ییایب و  هک  زور  نآ  دیاین 

.منک شرف  تیاه  ماگ  ریز  ار  میاه  مشچ  ات  مشابن  هک  زور  نآ  دیاین 

! - هار رد  راهب  نیرخآ  دنازرلب -  ار  كاخ  باوخ  تیاه  ماگ  هار  رد  هعمج  دیاش  مرظتنم  زونه 

يدابآدوواد هموصعم  / زبس سفنت 

.دنزوس یم  تندوبن  شتآ  رد  تس  يرمع  هک  ییاه  هعمج  خرس  نامشچ  زا  هکلب  نامسآ  زا  هن  دراب ، یم  ناراب 

دـنراذگب و تنابرهم  ياه  هناش  رب  رـس  ات  یتسین  وت  دـننک و  یم  ضغب  وت  ندـمآ  بات  یب  گرزب ، يرفاسم  ندـمآ  رارق  یب  اـه  هتفه 
.دنیرگب ار  ناشدولآ  بت  ياه  هظحل 

، شنامـسآ یبآ  نتم  رد  يراـهب  چـیه  رگید  دـندرک و  كرت  ار  رهـش  یفرب ، بش  کـی  رد  هک  يدـیپس  ناگدـنرپ  شود  رب  يا  هـتفر 
.تسشنن اشامت  هب  ار  ناشخرد  هنوگ  نآ  یناگدنرپ 

.تسکش ار  اه  سونایقا  رمک  تا ، يرود  زارد  ياه  لاس  هودنا  یتفر و 

رد رظتنم  ياهداب  .دنراپس  یم  اه  هرطاخ  هب  ار  اه  بش  نیرت  هراتـس  یب  دننارذگ و  یم  ار  اهزور  نیرتراوگان  نیمز ، یلاها  وت  زا  سپ 
.دنور یم  زییاپ  لابقتسا  هب  هدرکن  هفوکش  راظتنا  همه  نیا  موجه  رد  ناتخرد  دنوش و  یم  هکت  هکت  نامخرس  ياه  هبدن  يوب 
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.دنک یم  فعاضم  ار  تندوبن  جنر  اهنت  نارباع  ياه  ماگ  يادص  سوناف و  یب  دنا و  کیرات  اه  نابایخ 

؟ مدنبب لیخد  هرجنپ  مادک  هب  ار  مهاگن  وگب ، نم  اب 

؟ درک دهاوخ  رب  رس  تروهظ  دنلب  باتفآ  هنزور  مادک  زا 

؟ تسب دهاوخ  نیذآ  ناهج  باق  هب  ار  تندمآ  زور  ریوصت  هعمج  مادک 

نامسآ ياه  هلپ  رب  هاگماش  ره  ناگتشرف ، دوش و  یم  ریثکت  دادماب ، ره  وت  ییاحیسم  ياه  مشچ  رد  دیشروخ  زبس ! سفنت  نیرخآ  يا 
.دنتسیا یم  راظتنا  هب  وت  يوب  مامشتسا  يارب 

یم راب  هب  تیاه  تسد  تمارک  زا  هدزامرـس ، ياه  نابایب  نیا  دـنک و  یم  تسار  رمک  تا  یـسدق  هاگن  اب  هنیدآ  ییایب ، وت  هک  يزور 
.دننیشن

.دنراد توکلم  كاخ  رد  هشیر  هک  ییاه  نادرگ  باتفآ  اب  عیسو ، نشور و  دوش  یم  يا  هعرزم  ایند 

.دزیر یم  ورف  تلادع  نامسآ  زا  هک  تسا  ییاه  هراتس  زیربل  نیمز  ياه  بیج  زور ، نآ 

.دریگ یم  ارف  تروضح  زیگنا  تفگش  يامرگ  ار  نامناج  ریسدرس  هاگ ، نآ  رجاهم ؛ ناگدنرپ  هارمه  یسر ، یم  وت 

یم تندید  قوش  هب  ار  نیمز  ياه  تشد  قشع  دـیپس  ياه  بسا  دـنوش و  یم  باریـس  تا  ینابرهم  رابیوج  زا  هنـشت  ياه  کشجنگ 
.دنود

.دوش یم  انعم  وت  تموکح  سوماق  رد  تلادع  یگدازآ و  دوعوم ! يا 

.یهد یم  هیده  نیمز ، ناینادنز  هب  ار  يدازآ  دیلک  ییآ و  یم  وت 

.دنیوش یم  هرهچ  تیاهدنخبل  راشبآ  رد  ناهج ، هانپ  یب  نامدرم  اهدور و  اه و  هنیآ  تمس  زا  ییآ ؛ یم 

يوسوم هرهاط  هدیس  / راظتنا همانژاو 

ناراز هزبس  هاگن  زا  هدییور  راهب  يا  ناراودیما ! مشچ  رد  هتسشن  راظتنا  يا 

راظتنا وت و  رب  مالس 
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! دیبات دهاوخ  ناماه  لد  رب  شاوترپ  هک  يا  هدیپس  وت و  رب  مالس 

! نم راظتنا  نایاپ  وت و  عولط  راد  هیالط  رون ؛ رب  وت و  رب  مالس 

! دش دهاوخ  نشور  ناهج  رد  وت  ناتسد  اب  هک  یتلادع  غارچ  وت و  رب  مالس 

! دز دهاوخ  هسوب  تناتسد  رب  هک  یتلادع  راقفلاوذ  وت و  رب  مالس 

.دودز دهاوخ  راگزور  هنیآ  زا  ار  یتلادع  یب  هک  تا  هناموصعم  هاگن  وت و  رب  مالس 

.دراد یماو  هدجس  هب  ار  تبحم  هژاولگ  هک  تنامشچ  ینابرهم  عافترا  وت و  رب  مالس 

.دنیوج یم  ار  وت  هراومه  هک  يرظتنم  نامشچ  وت و  رب  مالس 

.دننیچ یم  هراتس  تدای  نامسآ  زا  هک  یناراد  هدنز  بش  هاگن  وت و  رب  مالس 

.دنهاوخ یم  ار  وت  دننک و  یم  اوجن  وت  اب  هک  یقشاع  ياه  لد  وت و  رب  مالس 

.دننز یم  رپرپ  ترادید  هعرج  کی  يارب  هک  ناماه  لد  موصعم  ياهرتوبک  وت و  رب  مالس 

.تسام راظتنا  رد  تندمآ  اب  هک  یتسد  رود  ياه  قفا  وت و  رب  مالس 

.تندمآ رتدوز  يارب  دنوش  یم  هناهب  ار  اه  هعمج  هک  ییاه  هبدن  وت و  رب  مالس 

.دوش یم  هدینش  نارظتنم  ياه  بل  نایم  زا  هک  تمان  سدقم  هنارت  وت و  رب  مالس 

.دوش یم  هدیکچ  نارظتنم  مشچ  هشوگ  زا  هک  یقشاع  ياه  منبش  وت و  رب  مالس 

.تسا قشاع  ياه  لد  هاگهانپ  هک  تنارکمج  ياه  هتسدلگ  رب  وت و  رب  مالس 

قفا تندـمآ ، اب  هک  مناد  یم  مرب و  یم  نایاپ  هب  وت  دای  ياوجن  اب  منک و  یم  زاغآ  تندـید  يوزرآ  اـب  ار  ما  هناـبیرغ  ياـه  بش  اـقآ ،
.تسام راظتنا  رد  یتسد  رود  نارک  یب  ياه 

.راذگم باوج  یب  ار  ناماه  مالس  وایب 

ییاضر ناراب   .../ ناراب رد  درم  نآ 

.تسوت ینامسآ  ياوآ  گنتلد  ما  یگنتلد  ياه  هبدن 

هرامش 70 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 164زکرم  هحفص 151 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوب دمآ » ناراب  رد  درم  نآ   » هنارت زیربل  ما  یکدوک  دیپس  ياهایؤر 
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.يدمآ یم  لد  هرجنپ  تشپ  ات  تیاپ  زیت  بسا  رب  راوس  هنیدآ ، حبص  ره  وت  و 

.مرگنب ار  رون  شراب  ناراب ، ریز  نم  ات  يدمآ  یم 

.منیبب ما  ینیمز  نامشچ  اب  ناراب ، ریز  ار  نامسآ  سنج  زا  يدرم  ات  يدمآ  یم 

.ما هداتفا  رود  دیپس  ياهایؤر  نآ  زا  اه  گنسرف  نونکا 

.دیاشگ یمن  ار  هرجنپ  هتسخ  ياه  کلپ  یتسد  دراب و  یم  ناراب  تساه  لاس 

! میاهنت راوس 

؟ درادرب ار  هچوک  تاولص ، رطع  هک  ییآ  یم  هنیدآ  مادک  مد  هدیپس  رد 

؟ دریگ مارآ  رظتنم  ياه  میرکای  ناشیرپ  عمجت  زا  هچوک  قرب  ياه  میس  هتسخ  ياه  هناش  هک  ینک  یم  هجنر  مدق  یک 

.دریگ یمن  دوخ  هب  راهب  گنر  نام  هچغاب  ياه  لگ  تزبس ، روضح  یب  هک  نیبب 

.میدنلب ياه  بش  نیشنمه  دننز و  یمن  دیشروخ  هناش  هب  یتسد  ناماهزور  یپایپ ، ياهزییاپ  ماحدزا  رد 

.دنا هدرب  دای  زا  ار  نامنامسآ  یناشن  زین  اه  هراتس  هام و 

.مناوخ یم  وت  مان  هب  ار  اه  سگرن  هخاش  هخاش  اما  نم 

.ینز یم  دنخبل  اه  سگرن  نایم  زا  حبص ، ره  هک  ییوت  دیاش 

.دراد یم  رب  ار  هناخ  زور  ره  هک  تسوت  ياه  سفن  رطع  نیا  دیاش 

! بیرغ يابیز 

.درابب هیرگ  ناما  یب  ناراب  وت  ناماد  رب  رس  حبص ، ات  ییایب و  هک  یبش  مهس  تسوت ؛ مهس  میاه  هناش  یگنتلد 

؟ درک یهاوخ  ناغارچ  ار  ممشچ  کیراتو  درس  ياه  هچوک  یک  سپ 

؟ دیزو دهاوخ  تنهاریپ  بیجن  رطع  یک 

! راهب نیرخآ 

.تسوت راظتنا  مشچ  ما  هتسخ  نامشچ  مرگنب ، ار  دیشروخ  عولط  هک  هنیدآ  نیرخآ  نآ  ات 

هرامش 70 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 164زکرم  هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:111

هرامش 70 تاراشا -  www.Ghaemiyeh.comهمانلصف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 164زکرم  هحفص 154 

http://www.ghaemiyeh.com


نادامار نیرسن  / رارق یب  ياه  لد  رادیرخ 

! اه هچوک  مخ  چیپ و  رد  ما ؛ هدرک  تمگ  اه  هیناث  ماحدزارد 

.تسین ییادج  تلفغ  توخر و  بادرم  زا  زگره  ارم  هک  ییوگ 

! دشخب یمن  ناراب  تفاطل  ار  مهاگن  تشد  نهپ  زگره  یگتسخ ، یگنتلد و  ربا  هک  ییوگ 

ار مدوجو  هدیتفت  هدیکـشخ و  ریوک  تتیانع ، ناراب  دنک و  یمن  سکعنم  ار  وت  يابیز  ریوصت  ما ؛ هتـسب  راگنز  هنیآ  هک  تساه  تدـم 
.دشخب یمن  کشا  ياکنخ 

مناوخب نآرق  وت  ياه  بل  زاونلد  یقیسوم  اب  رحـس ، ره  منک و  هراظن  ار  وت  یناشیپ  حبـص  باتفآ ، عولط  زا  شیپ  زور ، ره  مراد  وزرآ 
سح مرواب  ناتـسمز  رد  ار  وت  مرگ  روضح  هک  منآ  زا  رترود  نم  يوش و  یباـتفآ  نم  هایـس  بلق  یلاوح  رد  هک  ینآ  زا  رتزبس  وت  اـما 

.منک

یبآ زا  ار  ما  هرجنپ  دنکـش و  یم  دـنز  یم  رـس  ام  زا  هک  هانگ  کی  رگنلت  اب  اـهنت  تساـسحا ، كزاـن  ینیچ  هک  منک  هچ  نم ! يـالوم 
هدنب نیرت  هابتشا  رپ  نم  هک  منک  هچ  یساسحا ! هخاش  نیرتزیگنا  لایخ  زا  رت  كزان  وت  هک  منک  هچ  دنک ؟ یم  غیرد  تهاگن  نامسآ 

ار ما  هشیدنا  سرون  لاهن  يا  همشچ  چیه  يزرو ، غیرد  نابایب ، نیا  ریوک ، نیا  زا  ار  تتفرعم  همشچ ي  لالز  رگا  نک  رواب  مدنوادخ !
.دشخب یمن  متایح  بآ  یبل ، شون  چیه  دنک و  یمن  باریس 

! ایند نیلفاس  لفسا  رد  یتح  ینم ؛ دیما  یشوخلد و  هیام  وت  قشع ! هچنغ  نیرت  هدیچیپ  يا 

هک تسا  یلزغلا  تیب  تیازفناج ، مسبت  منک و  یم  همزمز  یتسه  تارذ  یماـمت  اـب  ار  نآ  زور  ره  نم  هک  یتسه  يزیگنا  لد  رعـش  وت 
.دزادنا یم  نایرج  هب  ما  هنشت  ياه  گر  رد  ار  نوخ  جوم 

رود هب  وت  لالج  هاگراب  زا  یمخز  يرتوبک  ناسب  هک  ار  هتـسکش  لد  هتـسخ  نیا  راگزور ! هریخذ  يا  رارق و  یب  ياه  لد  رادیرخ  يا 
.دور انف  داب  هب  اه  هثداح  دابدنت  رد  دزیرب و  تتفرعم  زبس  تخرد  زا  يدرز  گرب  نوچ  هک  راذگم  بایرد ! هداتفا ،

.منک ناحتما  هرابود  ار  ما  یگناورپ  هک  راذگب  نم ! يالوم 

! هشیمه يارب  موش  ینافوت  منز و  تقشع  شکرس  ياه  هلعش  قمع  هب  ار  ملباقان  ناج  هک  راذگب 
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رد راذـگم  میاـهنت  سپ  ار ؛ نیا  یناد  یم  بوخ  دوخ  وت  منک و  هیوـگاو  تیارب  ار  ما  یگنتلد  هصق  حرـش  هک  منآ  زا  رت  باـت  یب  نم 
.دنسپن ممیلا  باذع  رد  هنوگ  نیا  خزرب و  نیا 

.ار ییاهر  دورس  مهد  رس  هرابود  ات  تنامشچ  یبآ  رد  روآرد  مزاورپ  هب  نک و  تتمارک  ناوخ  نامهیم  هرابود  ارم 

يدمحا زاناس  / یکاخ ياه  هداج  نیمه  هب  ور 

! یناد یم 

.دنرادن ار  وت  ندیراب  بات  راد ، بت  هتسخ و  ياه  هژاو  نیا 

یم ریپ  هیناث  هب  هیناث  وت ، هب  ندیسر  رد  مه  هتـسخ  ياه  هبرقع  اج  نیا  دنروآ  یم  مک  ار  ناشدوخ  دنرابب ، ار  وت  دنهاوخ  یم  تقو  ره 
.دنوش

.تسا هدرک  نادرگرس  مه  ار  اه  هچوک  تروضح ، سیخ  يوب  نینچ  نیا  هک  دنوش  یم  هفوکش  ار  وت  مان  ایند  ياهراوید  راگنا 

.رات هس  تساه و  هنییآ  يانشآ  نویامه  تهاگن ، روش 

.اه هیناث  بیجن  تن  تیادص ،

! ینامسآ تیمیمص  يا 

.تساه هژاو  يرارق  یب  شرع  تیاه  تسد  توکلم 

.دننیچ یم  رب  هناد  تیاه  ماگ  رادتقا  زا  اه  کشجنگ  دنریگ و  یم  زاورپ  ماو  وت  ینامسآ  نیتسآ  زا  اهوتسرپ 

؟ میوگب تیارب  هچ  زا 

، بش ره  هک  مردپ  هتـسب  هنیپ  ياه  تسد  زا  ای  دـناوخ  یم  نآرق  ماش  هک  گرزب  ردام  يوس  یب  مشچ  زا  مردام ، ياه  ینارگن  لد  زا 
!؟ دروآ یم  هناخ  هب  ار  راظتنا 
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.منام یم  ترظتنم  یکاخ  هداج  نیا  هب  ور  رد ، نیمه  تشپ  یگداس ، نیمه  اب  ما و  هداس  میاه  یکدوک  لثم  نم 

ات درک  یم  اعد  دناوخ و  یم  نآرق  مادم  تسشن و  یم  رد  نیمه  تشپ  هدش  وس  مک  شیاه  مشچ  الاح  هک  گرزبردام  دیآ  یم  مدای 
.ییایب

.ییایب وت  ات  مناوخ  یم  نآرق  ردق  نآ  دوش و  وس  مک  میاه  مشچ  ات  منیشن  یم  رد  نیا  تشپ  ردق  نآ  گرزبردام  لثم  مه  نم 

.دش دهاوخ  وس  مک  میاه  مشچ  اهدعب  هک  نم  يارب  و  گرزبردام ، يارب  یفسوی ؛ نهاریپ  وت 

: اه فرح  نیا  همه  اب 

.منام یم  ترظتنم  هشیمهات  یکاخ ، هداج  نیمه  هب  ور  رد ، نیمه  تشپ 

! هدشمگ ياه  سای  یجنم  يا 

.تسوت ندوبن  ياه  لاس  راگدای  تروضح ، رطع  هک  ممانب  هچ  ار  وت 

.دنک یم  اولب  اه  هچوک  رد  تا  هدماین  ياه  ماگ  نینط  هک  مناوخب  هچ  ار  وت 

! قشع ینامسآ  عولط  يا 

.مینیبب رت  قشاع  هعمج  ره  رد  ار  وت  ات  میا ؛ هدروآ  هانپ  هعمج  هب  نامز ، يوت  رازه  زا 

نامک نیگنر  دـیاش  ات  میراب  یم  هرطق  هرطق  مگردرـس ، جـیگ و  ام  يا و  هدرپس  راظتنا  ياـهربا  يدـیپس  هب  ار  دوعوم  زور  نآ  وت  اـما 
.مینیشنب اشامت  هب  ار  تروهظ 

! اه یبوخ  هصالخ  يا 

.دنوش هدوشگ  اه  نامسآ  نیرت  یبآ  تمس  هب  اه  هرجنپ  ات  ایب  ایب !

يردیح همطاف  / ناراهب راهب 

.مدنب یم  نیذآ  ار  هار  هب  مشچ  ياه  هچوک  منک و  یم  انعم  تندمآ  دیما  هب  ار  راظتنا  ياه  هژاو  توکلم ، راوسهش  يا  میالوم !
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یم هک  بورغ  مناوخ و  یم  قشع ، زامن  تعکر  ود  مور و  یم  قشع  يالـصم  هب  تندمآ  دیما  هب  هعمج  ره  اه ! لد  هدـش  تباجا  راهب 
زا یمیمـش  تیور ، زا  يراهب  تیوک ، زا  يرابغ  دیاش  ات  مزود  یم  تندمآ  یبآ  نامـسآ  هب  ار  ما  يربا  ناگدـید  ار ، مناگدـید  دوش ،

.دنک تروضح  تسمرس  ارم  تندمآ  رطع  تیوب و 

! اقآ

« مراذگ یم  ارحص  هب  رس  ییاین  رگ  »

.موش رت  کیدزن  وت  هب  هقیقد  ره  هیناث و  ره  نتفر  اب  ات  منک ، یم  هقردب  هیناث  هب  هیناث  اراه  هظحل  میالوم !

؟» ربا لد  ردنا  یک  هب  ات  رگم  دیشروخ  رون  ، » رارق یب  ياه  لد  مهرم  يا  وت ، زا  ناهن  اه  هدید  هن  ییاه ، هدید  زا  ناهن  هک  يا 

.روجهم نامشچ  يارب  تسا  يا  هنزور  وت  راظتنا  تسا و  تیمامت  رهظم  تروهظ  هک  ایب 

لد هلفاق  دـنک و  یم  هراظن  ار  اه  هیناث  تندـمآ  رارق  یب  دـنهد و  یم  فک  زا  لد  نالد  بحاص  دـسر ، یم  هار  زا  هک  هعمج  میـالوم !
.دننک یم  همزمز  ار  تندمآ  دورس  دنرب و  یم  نامسآ  هب  تسد  رارق  یب  ياه 

رد تیرشب  دامجنا  تهاگن ، مره  زا  دنوش و  بات  یب  لاک ، ياه  هرجنح  تیادص  نینط  زا  ات  ایب  تیاده ، لعـشم  يا  هلفاق ، ره  هلبق  يا 
.دنکشب مه 

! دیشروخ زا  هدیشون  رون  يا  ناراب ، شوغآ  رد  ایب 

.رون شاباش  هکئالم و  هلهله  نایم  رد  لیربج و  شودمه  ناراب ، اب  ادص  مه  ناراهب ! راهب  ایب  هام ، اب  ماگمه  ایب ؛

! ناراب توارط  ایب 

! ناراهب راهب  ایب 
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نادامار نیرسن  / رای رادید 

تسا کیدزن  رای  رادید  هک  دیسر  ربخ 

تسا کیدزن  راظتنا  نیا  ندیسر  رس  هب 

مدود غیت  ریگب  مزر و  هماج  شوپب 

تسا کیدزن  رازراک  نآ  تعاس  تقو و  هک 

بشما ما  هدومن  تداهش  لسغ  قوش ، ز 

تسا کیدزن  راختفااب  ندرم  زور  هک 

دیاس نامسآ  هب  رس  نیمز  مشخ  رارش 

تسا کیدزن  راجفنا  نونج ، زرم  هب  رگد 

ناهج يولگ  رد  تسا  یضغب  وت  گرم  هک  نآ  يا 

تسا کیدزن  راک  نایاپ  وت ، نوخ  هب  مسق 

دیآ یم  حانجلاوذ  نتخات  يادص 

.تسا کیدزن  راوسکت  رگد  هتفخ  رهش  هب 

يدمحا زاناس  / اه هعمج  بیجن 

تشاد مهاوخ  رون  قرغ  امش  دای  هب  یلد 

تشاد مهاوخ  روش  قوش و  ناتندید  يارب 

لزغ زاب  هشیمه  ياه  هرجنپ  رانک 

تشاد مهاوخ  روضح  تدارا  ضرع  يارب 
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! اقآ يدش  امش  نم  لزغ  نیا  رد  ار  وت 

تشاد مهاوخ  رورغ  مناترعاش  هک  نیا  زا 

بیجن هعمج  رازه  قشاع ، هرجنپ  رازه 

تشاد مهاوخ  روبص  تروهظ  قوش  هب  یلد 

سگرن هخاش  ود  اب  مرظتنم  هشیمه 

تشاد مهاوخ  روهظ  بیرق  راظتنا  نم 

مهاوخ یم  هزاجا  مفرح ، نتفگ  يارب 

!؟ تشاد مهاوخ  روضح  نم  تندمآ  زور  هب 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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